beste medebetogers,
Ik ben Geert D’haene en spreek namens het KasseiKomitéKristusKoning.
Ondanks het luide protest van 87% van de bewoners van Kristus-Koning (zie ons
grootschalige petitie-actie) werden de plannen om in 8 kasseistraten op KristusKoning de kasseibestrating te vervangen door asfalt toch goedgekeurd. Om deze
aantasting van de buurt en haar historische erfgoedwaarde tegen te gaan,
verzamelden de bewoners van de kasseistraten zich in het
KasseiKomitéKristusKoning, dat KEIhard actie voert voor het hergebruik van de
bestaande kasseien en het behoud van het huidig straatprofiel !
De voornaamste argumenten die wij aanvoeren als pleidooi voor het behoud van de
kasseien zijn:
1. esthetische elementen, erfgoed en stedenbouwkundige aspecten
2. verkeersveiligheid (het stadbestuur kan misschien zeggen “I did it my way”
maar wij willen geen Kristus Koning High way!”
3. ecologie en duurzaamheid : behoud van onze natuurstenen!
4. budgettaire overwegingen: het herbruik van de bestaande kasseien is
weliswaar in aanleg iets duurder; ze zijn ook duurzamer en gaan veel langer
mee dan asfalt!
De heraanleg van een straat ligt zeer gevoelig voor de bewoners . Het is hun
leefwereld. Ze voelen er zich goed of niet goed in. Dit weekt uiteraard emoties los.
De grote meerderheid van de Kristus-Koning bewoners is verontwaardigd over het
verdwijnen van het bekende straatbeeld en de kasseien. Buurtbewoners zijn de
'ervaringsdeskundigen' bij uitstek. Planologen en politici slagen er blijkbaar moeilijk in
om de polsslag van een buurt te registreren en te luisteren naar de stem van de
dagelijkse gebruikers van de openbare ruimte waarover ze adviseren en beslissen .
Het KasseiKomité is niet te spreken over de manier waarop de informatie- en
inspraak-vergaderingen georganiseerd werden. De inspraakvergaderingen voor de
Joe Englishstraat en de Keizer Karelstraat zijn aanstootgevend en totaal
ondemocratisch verlopen. Toen reeds was duidelijk dat er een ruime meerderheid
was voor het behoud van kasseien, maar de stad heeft de stem van de
buurtbewoner laconiek genegeerd . De informatie en inspraak wordt opgedeeld
(‘gesaucissoneerd’) per straat, nadat er reeds door het college van burgemeester en
schepenen een zogenaamd ‘totaalconcept’ werd goedgekeurd waaraan weinig tot
niets meer te wijzigen valt (zie uitspraken schepen Vanden Berghe , zelfs in de pers).
In andere straten (bvb. Gouden Boomstraat, Lauwerstraat ) heeft men nog geen
enkele info ontvangen – laat staan inspraak gekregen – doch ligt voor deze straten
het totaal(asfalt)concept al vast ligt.
Als buurtbewoners willen we dat onze stem gehoord wordt en dat de verkozen
gemeenteraadsleden en schepenen rekening houden met de overgrote
meerderheid van de inwoners die kiest voor de kasseibestrating. Onze vragen
zijn heel minimaal en simpel : behoud gewoon wat reeds goed is en zijn
deugdelijkheid heeft bewezen : het wegdek in kasseien en het huidige
kwaliteitsvolle en historisch waardevolle straatprofiel.

1

Waarom steunen wij vanuit ons kasseicomité ook deze betoging van de
verenigde actiegroepen van de regio Brugge ?
Omdat er geen kans geboden werd om een ERNSTIG debat te voeren met de
politiek-verantwoordelijken hierover;
Omdat er niets gedaan werd met de uitdrukkelijke wil van 87% van de
straatbewoners (en belastingsbetalers) om de kasseien in Kristus-Koning te
behouden;
Omdat de Burgemeester en de Schepen van Openbare Werken hun antwoord pas
na 5 maanden gaven op de door het actiecomité geformuleerde bezwaren en
voorstellen;
en intussen reeds hun beslissingen éénzijdig en in een spoedtempo doorvoerden;
Omdat de politieke wil er niet was om een eerlijk referendum te houden over de
herinrichting van de buurt en een neutraal bureau aan te stellen om de kostprijs te
herzien;
Omdat alles al vooraf beslist was, geen enkele inspraak geduld werd en het
standpunt van de bewoners door de schepen van openbare werken afgeblaft werd
als nostalgisch, onredelijk en onbespreekbaar;
Omdat wij de totaal ondemocratische aanpak door het Brugse Stadsbestuur willen
hekelen en meestrijden voor eerlijke inspraak !
Burgemeester Moenaert en schepen Vandenberghe hebben voor ons (niet 1 maar
3!) zwarte pieten getrokken. Onze eigenste Keizer Karel zal die persoonlijk aan hen
uitleveren. Wij geven dus de zwarte piet door aan het gemeentebestuur en roepen
hen dringend op om werk te maken van echte, democratische inspraak in de stad
Brugge !
Website:
http://kasseiblogspot.com
Contact :
Geert D’haene, 050/ 31 85 27 of geert.dhaene@telenet.be
Frank Demeester, 050/ 31 21 50 of katrienfrank@fulladsl.be
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