Brugge, 7 december 2008

SOS Leefmilieu Betoging

Beste vrienden & vriendinnen,
Aan het begin van de vorige eeuw kwamen in een klein West-Vlaams dorp mensen op straat
om zich te verzetten tegen een nieuwe brug. Ze wilden de teloorgang van hun gehucht, hun
Waterhoek tegenhouden. Dat lukte niet. De mensen wisten toen nog niet dat Vlaanderen voor
een vloedgolf van beton stond. Vandaag staat het beton ons aan de lippen. Elke boom, elk
hoekje groen, belangrijke stukken van ons natuurlijk en historisch erfgoed worden bedreigd
door de heren van beton. Dit moet stoppen. Genoeg is genoeg.
Voor het eerst in de geschiedenis van Brugge trekken tien Brugse actiecomités gezamenlijk
de straat op om te betogen voor een beter leefmilieu en meer inspraak. 7 december 2008 is
een historische dag in de geschiedenis van deze stad.
De mensen van GroenFront!, de Bosdichters, de mensen van MOHneen!, van Groen vzw en
het Groene Gordel Front staan hier schouder aan schouder met de bewoners van Klein
Appelmoes, Fort Lapin, de Margareta Van Vlaanderenstraat, Kristus Koning, de Brugse
Meersen, de Nijverheidsstraat en de Polderdorpen. Regen, wind, hagel, kou… kunnen ons
niet deren, want het algemeen belang houdt ons warm. We willen een duidelijk signaal geven
aan de overheid: tot hier en niet verder.
De Brugse burgervader schildert ons graag af als negativisten, dwarsliggers, ambetanterikken.
Dat zijn we niet. We zijn een en al positieve energie. We zetten ons dag in dag uit in voor een
stad die zijn erfgoed, zijn bomen, zijn stadsbossen, zijn groene gordel en zijn ommeland
respecteert. Jawel, burgervader, u hebt het goed gehoord, de mensen willen meer respect!
Haal ons niet met geweld uit de bomen. Haal ons feestelijk in en luister naar ons.
Velen van ons zetelen in adviesraden, we trekken naar hoorzittingen, we zoeken de dialoog
op… Maar al te vaak worden we met een kluitje in het riet gestuurd. We doen suggesties, we
reiken alternatieven aan. Maar al te vaak worden die cynisch van tafel geschoven. Het
stadsbestuur hoort wel, maar luistert niet. Het kijkt wel, maar ziet niet. Het belooft wel, maar
doet niet. We hebben de indruk dat verkavelaars, projectontwikkelaars, kanaaluitbaggeraars,
stadionmakelaars… met open armen ontvangen worden, waar wij burgers met de rug worden
aangekeken. Begrijpt men op de Burg dan niet dat wij burgers de stad zijn. Het stadsbestuur
moet ons belang dienen en niet omgekeerd.
Beste vrienden we staan hier vandaag op ‘t Zand, omdat we niet langer de kop in ’t zand
willen steken. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen wordt bedreigd door de
opwarming van de aarde. Onze longen worden bedreigd door te hoge concentraties fijn stof.
Onze geestelijke gezondheid wordt bedreigd door een gebrek aan open ruimte en groen. We
hebben te veel verantwoordelijkheidszin om het hierbij te laten. We kunnen het niet langer
aanzien dat oude politiek met oude arrogantie, oude recepten, oude, voorgekauwde
oplossingen komt. Het is tijd voor verandering.
We eisen echte inspraak in het beleid van onze wijken, onze dorpen, onze gemeenten en
steden. Bestuurders daal van de Burg af en dialogeer met uw burgers.
We eisen de integrale bescherming van alle bedreigde stukken groen, ook al zijn ze nu nog
niet als dusdanig ingekleurd op de ruimtelijke kaarten. We eisen echt respect voor ons
erfgoed.
We komen op straat om zorgzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten. Verkozenen des
volks ontwaak uit uw winterslaap. Het is tijd voor een duurzaam beleid.
Peter Theunynck, dichter & voorzitter www.ggf.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo
Calvino)
Een herwerkte versie idee rondetafelraad is on line op www.ggf.be bij participatie.
Het staat voor de noodzaak aan meer coproductie zodat burgers & overheid echt
thuis in de stad kunnen zijn. Tot nut van het algemeen belang wordt de groeiende
kloof best dichter…Het idee van de rondetafelraad zat als Sinterklaaspakje in de
politieke schoentjes van goede wil uit Brugge & Ommeland.

Actiecomité Klein Appelmoes & Gemene Weidebeek
www.actiegemeneweidebeek.tk
Bosdichters Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Groen vzw & Groene Gordel Front
http://users.pandora.be/a150254 www.ggf.be
GroenFront!
www.groenfront.be kap/ontruiming in bezette Vrijbos www.lappersfort.tk
KasseiKomitéKristusKoning
http://www.kassei.blogspot.com
MOHneen!
http://mohneen.110mb.com
Verontwaardigde bomenvrienden Nijverheidsstraat Assebroek
http://www.ggf.be/pers/illegalekap.pdf ( foto's Fort Lapin binnenkort ook
on line ) http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26051
http://nieuwsblad.typepad.com/brugge/2008/11/stad-schrijft-b.html
Vzw Leefbare Polderdorpen
www.leefbarepolderdorpen.be
Bevriende sites uit de regio B www.wittepion.be www.tgrootgedelf.be
Grote broers en zussen in het Vlaamse Ommeland
www.vbv.be/netwerk www.bblv.be www.wmfkoepel.be
www.natuurpunt.be www.jnm.be http://www.houtland.com/
http://home.scarlet.be/basisgroepen

