Lezersbrief Brugs Handelsblad

GGF steunt Blauwe Toren optie
van burgemeester Moenaert
In het Brugs Handelsblad van 15 augustus 2008 lazen we over het voetbalschaakspel dat aan
de gang is. De koninginnenstukken van VLD en CD&V staan oog in oog in de gewapende
arena van de partijpolitiek, aan de Brugse blauwe toren en aan de groene gordel van Loppem.
Wij, als Groene Gordel Front (www.ggf.be), willen in dit dossier ons advies aan de Task
Force formuleren.
Veel mensen met gezond verstand vinden dat voetbal in Brugge het maar moet doen met het
bestaande stadion. Daar valt zeker iets voor te zeggen. Als Groene Gordel Front willen we
echter een eind meegaan in de droom van Club Brugge voor een nieuw stadion. In dit dossier
zijn we het eens met de burgemeester. We steunen de optie blauwzwart & groenzwart aan de
blauwe toren. Het is een keuze voor het minste kwaad. Er zijn natuurlijk voor- en nadelen aan
elke locatie. We houden liever de twee clubs in Brugge en kiezen dus zeker niet voor het
zuidelijke Loppem. Hopelijk vinden de clubs, de overheden en de bevolking elkaar, zodat de
bouwwerken aan de blauwe toren spoedig kunnen starten.
In het Chartreusedossier blijft het wachten op de Raad van State. Gezien de huidige leegstand
is de Headquarterszone in de zuidelijke groene gordel voor ons een brug te ver. We zijn de
gedachte genegen dat je de groene gordel zo weinig mogelijk schendt.
Wat het Lappersfortbos betreft blijven we een duurzame grondenruil bepleiten. Zo moeilijk
kan dat toch niet zijn. Het ruimere kader van de regionaalstedelijke afbakening biedt daarvoor
reële mogelijkheden. Het gezond verstand zegt dat je van bestaande bossen afblijft.
Meer achtergrondinformatie over het belang van de groene gordel lees je op
www.groenegordel.be In 1964 introduceerde de groep “Mens & Ruimte” het begrip “Groene
Gordel” in het eerste provinciaal structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant. Het begrip
kwam uit Engeland en werd in de Vlaamse rand rond Brussel consequent toegepast waar het
nog mogelijk was. Dankzij dit beleid werd de suburbanisatie aan banden gelegd en wordt
Brussel vandaag nog steeds omringd door een groene gordel van prachtige bossen, parken,
tuinen, kasteeldomeinen, open kouters en landelijke dorpjes. Waarom zouden Brugge en
ommeland hier niet van kunnen leren?
Het codewoord is “duurzaam”. Een dierbare uitdaging aan alle politieke partijen die het goed
menen met de toekomst van deze en de volgende generaties. We wensen alle Brugse politici
en de Vlaamse regering veel goede wil, verbeelding en moed toe om tot een echte
samenwerking te komen. Zonder politieke spelletjes. Hopelijk komen de club van Brugge en
de ploeg van ’t stad dra thuis in hun nieuwe gezamenlijke stadion aan de blauwe toren.
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