GGF & de koopmannen van Brugge…denk niet te gauw: ik stem de
volgende keer weer rood, oranje of blauw. Green belt club still in the
trees...
Hier impressies van overlevenden in de bittere groene gordel stadslucht. Thuis in de stad
zijn we niet gekomen en soms heb je meer aan een advocaat van de duivel dan aan je
eigen bestuurders. Maar geen nood, in andere steden ( zie www.ademloos.be en
www.stratengeneraal.be ) is het niet anders: want de oorlog van de bestuurders tegen hun
burgers is er één van langdurige aard. Brugge, die scone illusie.
Het Groene Gordel Front www.ggf.be ontstond tijdens de laatste zes maanden van de
bezetting van het Lappersfortbos in 2002. Nu in 2009 is het woord groene gordel geschrapt in de politieke praatjes van onze Vlaamse bestuurders. Je hoort politici in allerlei
dossiers mooie verhaaltjes vertellen, maar als puntje bij paaltje komt zijn zij vooral toneelspelers geweest. Zogenaamde vertegenwoordigers van het volk, maar in de feiten vooral
kooplui en handelaars. Eens om de vier, vijf, zes jaar luisteren ze naar het volk om daarna
vooral verraad te plegen aan al hun mooie woorden en dromen. Voor wakkere burgers
trekken ze een muur op rond hun burcht. En vanuit die burcht voeren ze oorlog tegen de
fantasie van de burgers. Fantasie die droomt van een straat, een bos, een groene gordel
zoals het ook zou kunnen. Maar daar hebben de bestuurders van slechte wil geen oren
naar. Ze zijn immers doof en blind en beïnvloed door de macht van één geheim plan.
We overdrijven een beetje; want we appreciëren ook het goede in Brugge en zijn
bestuurders. Maar we voelen ons moederziel alleen in de politieke woestijn. Er is heel
veel werk voor ombudsvrouwen en - mannen. Zij kunnen een plek van ontmoeting als
netwerk voor de nieuwe stad bouwen. Waar niet de angst en de schijn regeert, maar de
dialoog. We wensen het Brugge toe, en liefst nog voor velen hun geloof en hoop verliezen
in de politieke klasse. In alle geval zullen wij vanaf nu onszelf vertegenwoordigen. En
samen met de nieuwe bosbezetters de zonevreemde bossen. Luc Vanneste, Groene
Gordel Front www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk
PS. Het afbakeningsproces verliep bij sommige steden snel en voor andere (Brugge)
traag. Voor Brugge startte het afbakeningsproces in de zomer van 2002. In het najaar van
2004 lag een voorstel van afbakening op tafel en op 24 mei 2007 werd een voorontwerp
RUP bekend gemaakt. In maart 2008 was er een MER-scoping. Op 3.04.09 wuifde de
Vlaamse regering de ongeschonden groene gordel vaarwel en liet de hakbijlen neer
http://www.sporza.be/cm/sporza.be/voetbal/eersteklasse/Club_Brugge/090403_stadion
In 2004 http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=211 kregen wij groene
gordel engagementen van diverse politieke partijen van goede wil. We accepteerden ze
voor wat ze waard waren. Jammer, maar helaas. Schone en goede voornemens worden
immer bedreigd door zij die de ondergang van groene gordels www.groenegordel.be
www.greenbeltmovement.org als open ruimte Ademruimte
www.openruimteademruimte.be bespoedigen.
Een aantal planelementen, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het milieu,
vergen nog diverse plan- en inspraakprocedures ( www.mervlaanderen.be ). Het is aan de
direct-betrokkenen en hun partners om maximaal weerstand te bieden en harde
compensaties te eisen www.wittepion.be http://users.pandora.be/a150254
Tot slot: leer de lessen van de advocacy-planning voor de toekomst. A form of
planning in which the planner acts for the interests of a particular group or community in
opposition to plans prepared by the official planning authority. It is a means of aiding
groups whose interests may be damaged or not represented by the planning authority.
The planner is responsible to the group, and not to the authority.
http://encyclopedia.jrank.org/Cambridge/entries/040/advocacy-planning.html
http://jpe.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/1/24
http://www.answers.com/topic/advocacy-planning

