Op een dag doken ze op en zwermden uit.
We gaven ze te eten van onszelf.
Op een dag waren ze verdwenen.
Maar ze bleven. 's Nachts worden
we bezocht in onze eigen,
vreemdkleurige dromen.

Geachte burgemeester, fractieleiders, schepenen en gemeenteraadsleden, medewerkers
van de stad & de secretarie, dit gedicht van Peter Verhelst verwoordt wat Brugge en u
overkwam. Wakkere burgers in actiegroepen, bezettersgroepen en bewonersgroepen
waren tussen 2001 en nu een vast gegeven in onze stad. U zult er in de toekomst nog
vaak mee te maken krijgen. Het ligt ook in uw handen in welke sfeer dat zal gebeuren. Het
verzoekschrift van 12 burgers ( actief in JNM, vzw Groen, GGF, basisgroepen, leefbare
Polderdorpen en Poëziebos ) werd verzameld in een breed netwerk verbonden met alle
vlaamse actiedossiers van onze tijd.
Wij hebben Brugge lief, maar we zitten met heel gemengde gevoelens. Zeker wanneer het
het stadhuis en de lokale overheid betreft. Als actiegroep hebben wij vaak de slechtste
relatie met ons eigen stadhuis. Met iedereen hebben we open lijnen, behalve met de
lokale overheid. Er staat tussen u en ons blijkbaar een onmogelijke muur. Ik denk aan de
volgende burgemeester van Brugge en aan de toekomstige schepen Demon. Zij zullen
het tij moeten keren.
Zorg ervoor dat u tegen dan weet wat er leeft bij de actiegroepen in uw stad en dat zij met
u structureel rond de tafel kunnen zitten waar dat nodig is. Plan (zoals u met nieuwe
inwoners doet) een jaarlijkse receptie voor de actiegroepen van uw regionaalstedelijk
gebied. Een lente-receptie van Mina-raad, Gecoro en actiegroepen. Het zou een
jaarlijkse traditie kunnen worden van het stadhuis. Benoem een schepen van
actiegroepen: dat zou pas een sterk signaal zijn. Heel veel nuttige ideeën vindt u op
www.trosregelrecht.nl. Daar staat oa. de participatiewijzer met 10 spelregels voor
behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers. Ook in het vlaamse (p. 255)
jaarverslag www.vlaamseombudsdienst.be verwijst men naar die participatiewijzer
www.nationaleombudsman.nl en adviseert men de overheid om te zorgen voor een meer
participatieve besluitvorming. “ Inspraak moet positief bekeken worden, omdat het
succesvol beleid en maatschappelijk draagvlak bevordert."
Op de muren van het Lappersfort parkbos staat de slogan ‘never forget never forgive‘
gekalkt. Veel van mijn rouwende kameraden zijn diep gekwetst en teleurgesteld in de
stadspolitiek. We moeten dringend werk maken van tekenen van verzoening en respect. It
is never too late for making a better world…
De actiegroepen hopen dat u vanavond een zaadje voor de toekomst plant. Ze rekenen er
stellig op dat berek en gemeenteraad ernstig nadenken en debatteren over mogelijke
recepten voor een betere communicatie, participatie & relatie met burgers en
burgeressen (in actie- en bewonersgroepen). Ze verwachten van u een concrete en
tastbare daad die een begin kan zijn van een blijvende thuisindestadsplek waar
pluralistisch overleg en diverse dwarsverbindingen tot stand komen. De actie- en
bewonersgroepen zullen u dankbaar zijn. Brugge zal een beter beleid voeren, dichter bij
en samen met de mensen. Bedankt om naar het verhaal van bewonersgroepen & actiegroepen te luisteren hier in het stadhuis van Brugge. Hopelijk een teken van wederzijdse
gastvrijheid om samen te zoeken naar mogelijke sporen voor toekomstige dialoog.
Luc Vanneste, secretaris GGF www.ggf.be & godsdienstleraar actief in www.vbv.be/netwerk
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.openruimteademruimte.be
PS. Wees welkom op volgende gedichtenwandelingen in het literaire bos van Brugge : 23 mei , 14u30 ( een Poëziebos waar
Kasper Hauser thuis kan komen ) & zaterdag 16 oktober, 21u ( nacht van de duisternis ) 12 december 14u30 ( afscheid )
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