Geachte heren De Fauw en Muyters, beste mensen van de overheid & de resoc,
Ooit maakten onze Hanzestadplanners http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm
verzameld uit de brede milieu-, natuur- en bosbeweging van Brugge en Ommeland een
blauwdruk voor onze landschappelijk mooie regio. U vindt de blauwdruk op onze site.
Wij planden geen multifunctioneel stadion in het Chartreusegebied met kantoren en
winkels. Dat doe je immers niet in het hart van de groene gordel. We ontvingen er wel
erfgoed-minister Paul Van Grembergen op 22 juli 2003 ( zie toespraak minister op onze
site bij diverse persberichten ).
In andere steden en landen komt de nadruk meer en meer te liggen op waardering voor
de groene gordels. Zie www.groenegordel.be www.150jaarfortengordel.be
www.greenbeltmovement.org http://europeangreenbelt.org/
Er is in onze regio een sterke pro groene gordel beweging gegroeid de voorbije
decennia. Getuige daarvan de sites van vzw Groen & GGF actief in Open Ruimte Adem
Ruimte www.openruimteademruimte.be http://users.pandora.be/a150254 www.ggf.be
Binnen onze Brugse belangengroepen is er een koepelstandpunt BBL/WMF en wij
blijven hun fundamentele keuze voor de groene gordel zeer belangrijk vinden. Getuige
daarvan de sterke tekst van vzw Groen die een ' hernieuwd Jan Breydelstadion de
keuze van het gezond verstand ' noemt. Onze eigen tekst ' dood aan de groene gordel '
is ook fundamenteel pro handhaving van de groene gordel. Uitbreiden moeten we bos
en natuur, niet inbreiden! Daar wij meedachten over een mogelijk stadion in de
noordelijke groene gordel ( Blauwe Toren ) moet dat ook kunnen in de zuidelijke groene
gordel. Anders lijden we aan het Nimby-syndroom en wij denken niet ziek te zijn. Ons
lijkt de tijd van neen & nooit al even voorbij. Vergeef ons dus deze democratische
vingeroefening in realisme.
Voor het eerst in het ganse stadion-debat krijgen de belangengroepen van de groene
gordel in 'Brugge' ook een actieve stem die gehoord wordt door de politiek. Dit is zeker
mede dankzij de nieuwe participatiewind die U als verantwoordelijken laat waaien. Als
waardering om te kunnen mee-denken zijn wij hieronder bereid om eens niet tegen te
denken. Wij denken mee vanuit de fundamentele waarde van de groene gordel die wij al
decennia lang aankaarten en geven tien minimale randvoorwaarden. Ziehier onze
groene gordel tienpuntennota voor Brugge en Ommeland
Ja aan het groene gordel Chartreuse multifunctioneel stadion Brugge indien :
1. Dit de uitdrukkelijke wens is van beide Brugse voetbalploegen, gedragen door bestuur
en supporters.
2. De overheid het beheer multi-functioneel organiseert en ruimte laat voor andere
waarden naast voetbal.
3. De archeologische randvoorwaarden in het plangebied maximale kansen krijgen. Zie
bijdrage 'archeologie als toch' op onze site.

4. De betrokken bewonersgroep Witte Pion uit Loppem en Oostkamp maximaal
betrokken wordt en men ook de bewoners van Sint-Michiels voldoende informeert. Ook
de Brugse belangengroepen recht krijgen op correcte info. Een bereikbaar
aanspreekpunt om betrokken te worden in deze oefening in coproductie lijkt logisch.
5. Er een databank en site komt die de leegstand van kantoren, winkelruimtes, bedrijfspanden en industriegronden in de regio op een correcte manier in kaart brengt. Deze
databank dient toegankelijk te zijn voor wakkere burgers en belangengroepen in het
kader van de openbaarheid van bestuur.
6. De kantoor- en winkelruimte minimaal wordt in de breedte en maximaal in de hoogte.
En er een kantoren- en winkelbehoefteplan komt voor onze regio. Er zijn grenzen aan
de groei en die is wat overblijft van de zuidelijke ( rest Chartreusegebied, en huidige
groene landbouwbuffer Loppem en Ooskamp ) groene gordel . Uiteraard moeten er
keiharde NMBS/Infrabel garanties op papier komen dat deze landelijke plek in de velden
ooit door trein en/of lightrail ontsloten wordt. De waarschuwing van zowel Unizo als BBL
voor ' Brugge als dode (winkel)stad ' mag je niet in de wind slaan.
7. Er op andere plaatsen extra- natuur en boscompensaties komen. De aanplant van
een Groene Gordel Zuurstofbos in de buurt zou mooi zijn.
8. Er maximale aandacht komt voor de levensbelangrijke waterbuffering van de site en
de overstromingsgevaren voor de omliggende wijken in Loppem en Sint-Godelieve te
Sint-Michiels.
9. Er een toeristische groene gordel fiets- en wandelroute met archeologisch leerpad
komt in betrokken plangebied. Wij werken daar graag aan mee.
10. Er een garantie is dat de site Olympia niet wordt verkaveld om het Chartreuseproject te financiëren. De Olympia-site willen wij integraal handhaven als een
volwaardige sportzone met oefenvelden en nieuwe recreatiemogelijkheden zoals die
ook staan aangestipt in het jeugd- en sportbeleidsplan van de stad Brugge.
We komen graag hierover de dialoog voeren op 9.11.09 in het Boeverbos op SintAndries en hopen dat U onze visie met openingen voor de toekomst van Brugges
groene gordel en voetbalclubs waardeert.
Hoogachtend met vriendelijke bosgroet,
Luc Vanneste, Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland www.ggf.be
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

