SOS LEEFMILIEU MANIFEST
Vandaag zondag 7 december – de dag na Sinterklaas en de internationale
klimaatactiedag – komen diverse actiegroepen uit de Brugse regio op straat. Met deze
betoging willen we ons ongenoegen uiten over het beleid van diverse overheden. Vaak
ontbreekt het hen aan echte luisterbereidheid. Een toenemend aantal actiegroepen
komt op voor de leefbaarheid van de buurt, stad of omgeving. Ze worden niet ernstig
genomen. Dat kan zo niet langer. Onze spontane verenigingen zijn geen samenraapsel
van gefrustreerde onverdraagzame mensen, maar wakkere burgers en burgeressen die
hun schaarse vrije tijd opofferen om schendingen van ons leefmilieu en historisch
erfgoed of de dreigende aantasting van onze leefbaarheid aan te kaarten.
Wij eisen echte inspraak in het beleid van onze wijken, dorpen, gemeenten en steden en
geen hoorzittingen die de overheden voor de vorm organiseren. Wij laten ons niet met een
kluitje in het riet sturen! Als de overheden hun verantwoordelijkheid niet opnemen, zien
wij ons, als wakkere burgers, genoodzaakt om zelf actie te ondernemen en SOS signalen
uit te zenden. Wij eisen de integrale bescherming van alle bedreigde stukken groen, ook
al zijn ze nu nog niet als dusdanig ingekleurd op de ruimtelijke kaarten. Gezien de wildgroei van beton in Vlaanderen kunnen we het ons niet meer veroorloven om ons schaarse
zonevreemde groen te laten vernietigen. Wij komen op straat om zorgzaamheid hoog op
de politieke agenda te zetten. Er is behoefte aan politici die een verstandig beleid durven
voeren met respect voor ons leefmilieu en erfgoed en dit in samenspraak met de burgers.
Meer en meer groeit het besef dat betonpolitiek ziek maakt en dat een gezond en aangenaam duurzaam leefmilieu een mensenrecht is. Het verdrag van Aarhus - sinds 21.
04.03 in werking in België - is onze bron van rechten inzake leefmilieu (www.aarhus.be).
Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke actie veel verkozenen des volks kan wakker
schudden uit hun politieke winterslaap. Het klimaat warmt op. Het is tijd voor een duurzaam beleid. We vragen, wijlen Louis Neefs indachtig: laat ons een bloem en wat gras
dat nog groen is, onze leefbare buurt in dorpen en steden op onze aarde moet nog
een eeuwigheid mee. Bij de komende afbakening van het regionaalstedelijk gebied is het
enorm belangrijk het microniveau niet te vergeten. Planners en politici dienen goed te
beseffen dat mensen, dieren, planten, beken,… er hun ruimte moeten krijgen. Ze
verdienen een respectvolle waardering en zorgzame benadering.
Onder de duurzame paraplu SOS Leefmilieu willen we op de leefbaarheid focussen van de
volgende dossiers & hun verdedigers & hun sympatisanten uit Brugge & Ommeland :
Actiecomité Klein Appelmoes & Gemene Weidebeek (klein appelmoes woongebied) Bewonersgroep parkje Fort Lapin (weghakken bomen aan ring) Bewonersgroep Paardenfokkerij Margareta
Van Vlaanderenstraat (De doolhof, gebied waar de Maleleie ontspringt, waardevol agrarisch gebied in de overstromingszone) Bosdichters Lappersfort Poets Society (de stem van de stemlozen:
zorg voor dagelijkse landschap: bomen, bos, natuur, aarde, water, licht, lucht & Poëziebos) Groen
vzw & Groene Gordel Front (Chartreusegebied & groene gordel van Loppem, Oostkamp en SintMichiels) GroenFront! & Uitgezonderd - Lappersforters (gesneuvelde bomen ontsluitingsweg 2vaksbaan en bedreigde bomen van Lappersfortbos BPA Ten Briele & Schipdonkkanaal Damme
tot Zomergem) KasseiKomitéKristusKoning (respect voor inspraak en behoud van de kasseien op
Kristus Koning) MOHneen! (actiegroep van het gebuurte "de brugse meersen" voor behoud van
het erfgoed op de site Oud Sint-Jan en van de leefbaarheid en veiligheid van het gebuurte) Verontwaardigde bomenvrienden Nijverheidsstraat-Altebijstraat (stop de aanslag op ons groen langs
ring & illegale kap) Vzw Leefbare Polderdorpen (voor de bescherming van de leefbaarheid van onze polderdorpen Zeebrugge; Zwankendamme; Lissewege en Dudzele & de haven-problematiek)
( Bij dit tijdelijk verenigen om te manifesteren met enerzijds een algemene consensusboodschap
behoudt elke actiegroep anderzijds zijn eigen bezwaren en accenten, zonder daarvoor de
concrete acties of standpunten van de andere actiegroepen te onderschrijven )
Het algemeen motto van de SOS leefmilieu betoging heeft de sympathie van Mensen uit Basisgroepen, JNM Brugge, Natuurpunt Brugge, Houtlandse Milieuvereniging vzw, VBV
Vereniging voor Bos in Vlaanderen, WMF West-Vlaamse Milieufederatie en Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderen Meer info op hanzestadcoalitie@skynet.be 050/390957

