Slottoespraak actiegroep : " GEEN PAARDENFOKKERIJ IN NATUURGEBIED ".
Beste mensen,
Een paardenfokkerij oprichten in waterzieke weiden die deel uitmaken van de overstromingszone van de Maleleie ! Dit kan toch niet waar zijn !
Het terrein sluit aan op "De Doolhof ". Dit is het voormalige waterwingebied van de stad Damme . Het water werd via een loden pijp naar
Damme gevoerd. Zo is ook de naam " Pijpeweg " ontstaan.
Het gebied waar de Maleleie ontstaat is een relictzone en behoort daarmee tot de best bewaarde landschappen in Vlaanderen. Dit gebied maakt
deel uit van ons erfgoed ! Omdat een manège bij " recreatie" thuishoort wordt de verpakking "paardenfokkerij" gebruikt. Die constructie wordt
vaak toegepast !
In het voorjaar van 2006 werden milieu - en bouwaanvragen ingediend voor dit project. Het College van Burgemeester en Schepenen weigerde
beide vergunningen!
Tegen deze weigeringsbesluiten dienden de aanvragers beroep in bij de bestendige deputatie van West-Vlaanderen.
Op 21 en 28 september werden door de bestendige deputatie de vergunningen toegekend. Dit was vlak voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 !
Van electorale belangen gesproken!
De Stad Brugge ging in beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning. Voor die beslissing zijn wij de Stad Brugge ook dankbaar !
Op 4 september 2007 vernietigde Minister Dirk Van Mechelen de vergunning. Een flinke blaam voor de leden van de bestendige deputatie.
Maar hebben ze hier de nodige lessen uit getrokken of blijven ze volharden in de boosheid ?
Wij dachten dat de zaak opgelost was. Niets was minder waar !
In mei 2008 werd een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag ingediend. De stallingen werden wat herschikt in de hoop buiten de
overstromingszone te vallen. Opnieuw werden bezwaarschriften ingediend. In augustus 2008 volgde dan de milieuvergunningsaanvraag. Ook
daartegen werd een bezwaarschrift ingediend.
Dan sloeg een bom in ! Op 10 oktober 2008 werd door het College van Burgemeester en Schepenen een milieuvergunning afgeleverd !
Er is nog een beetje hoop ... Indien de bouwvergunning geweigerd wordt vervalt ook automatisch de milieuvergunning.
Wij kwamen op 7/12/2008 dan ook op straat om een hart onder de riem te steken van onze burgervader. De druk die op hem uitgeoefend wordt
vanuit de landbouwlobby moet zéér groot zijn.

In zijn nieuwjaarstoespraak vraagt hij moedige politici op elk niveau, die zich niet laten verleiden tot makkelijk populisme. Politici die opkomen
voor een visie én die ook consequent verdedigen !
Ik hoop dat onze burgervader niet bezwijkt onder de druk van partijgenoten die tegen elk besluit of decreet in, een constructie willen neerpoten
waar het helemaal niet kan !
Wij hopen dat het College van Burgemeester en Schepenen consequent is en de bouwvergunning dan ook weigert.
Marc Van de Vijvere

