De Titanic van kapitein Moenaert?
Lezersbrief Brugsch Handelsblad begin 2009
In het Brugsch Handelsblad van 26 december 2008 spreken drie tenoren van de
Brugse politiek over de actiegroepen in hun stad. Die verenigden zich in het platform
SOS Leefmilieu en kwamen op 7 december op straat. De starttoespraak en de
slottoespraken van de betoging kan men on line op www.ggf.be nalezen. De
verzamelde actiegroepen staan open voor een rondetafel met de overheid. Maar de
overheid zoekt geen dialoog. Ze trapt wel na. Het is natuurlijk hun democratische
recht geen lessen in democratie te wensen…Fragment lees je onderaan. Samen met
2 literaire commentaren van contra-tenoren…
Het algemene motto van de betoging van 7 december 2008 kreeg de steun van een
grote groep mensen uit het middenveld. Van de basisgroepen tot Natuurpunt in
Brugge. Ook de derde kraklaureaat was in ons midden. Wanneer 500 mensen op
een zondagmiddag in Brugge op straat komen voor het leefmilieu, is dat een
belangrijk signaal van de civiele samenleving. Als de zittende macht daarvoor geen
respect kan opbrengen, is het tijd voor verandering. In Amerika is die arrogantie
afgestraft. In Brugge zal de nieuwe tijd ook ooit aanbreken. Wij verliezen de essentie
niet uit het oog: we komen op voor de toekomst van onze kleinkinderen en voor een
gezond leefmilieu voor iedereen.
Het Groene Gordel Front ontstond tijdens de laatste zes maanden van de bezetting
van het Lappersfortbos in 2002. Sinds september 2008 is het Lappersfortbos
opnieuw bezet ( deze keer door www.groenfront.be ). De cirkel is rond. We wachten
met een bang hart op de bijlen. De eerste uitdaging voor 2009 is groot. Kiest dit roodoranje-blauwe stadsbestuur ervoor om 3,5 hectare Lappersfortbos te kappen of redt
ze een stuk bos voor het nageslacht?
De in korte tijd snel toegenomen bezorgdheid om leefmilieu en klimaatproblematiek
zijn gevaarlijke klippen. Stevent het stadsbestuur af op een botsing? Of slaagt het erin
zijn logge tanker alsnog van koers te doen veranderen?
Gelukkig zijn er tekenen van hoop. De verdedigers van het Lappersfortbos zijn niet
alleen op de wereld. Andere burgers en burgeressen stonden op en verenigden zich
samen met ons. Het SOS Leefmilieu netwerk is geboren. We willen duurzaamheid en
dierbaarheid op de politieke agenda zetten. Vanuit de mensen, vanuit het
middenveld. Samen voor een duurzame en dierbare stad waar iedereen zich thuis
voelt. Een uitdaging voor alle politieke partijen die het goed menen met de toekomst
van deze en volgende generaties. We wensen alle Brugse en Vlaamse politici van
goede wil wijsheid, verbeelding en moed toe voor 2009.
Luc Vanneste, Groene Gordel Front & Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Wij hebben zeker geen les in democratie nodig"
Het Grote Eindejaarsgesprek met burgemeester Patrick Moenaert, OCMWvoorzitter Frank Vandevoorde en korpschef Philippe De Wulf
BRUGGE Voor ons groot eindejaarsgesprek verzamelden wij burgemeester Patrick Moenaert,
OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde en korpschef Philippe De Wulf rond de tafel. Wij
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schotelden hen een aantal pijnpunten van het voorbije jaar voor. 2008 leverde voldoende
controverses op.
Is er geen echte democratie in Brugge ? Tien actiecomités klagen over het gebrek aan
inspraak. Een teken aan de wand ?
Patrick Moenaert : "Enerzijds is het goed dat er oppositie is in Brugge, er moet interactie zijn.
De mensen moeten natuurlijk niet akkoord gaan met ons beleid. Maar er zijn tal van
inspraakvergaderingen en hoorzittingen, waar geluisterd wordt naar de buurt."
"Enkele voorbeelden ? Op voorstel van de bewoners zijn ons mobiliteitsplan en de plannen
voor de heraanleg van de Scheepsdalelaan drastisch gewijzigd. In het voorjaar van 2009 komt
er een centraal meldpunt, dat elke vraag en klacht zal noteren. Binnen de maand moet er een
antwoord gegeven worden."
"Anderzijds is het stadsbestuur democratisch verkozen en moeten wij knopen doorhakken. De
Lappersforters hebben ons geen lessen in democratie te geven. Zij hebben drie keer een
unanieme beslissing van de gemeenteraad naast zich neergelegd."
"Ook de kritiek van de bewoners van Klein Appelmoes is aanvechtbaar. Wij waken erover dat
in die Assebroekse wijk 40 hectare (vroeger woonuitbreidingsgebied) groen behouden blijft.
Zij willen niet dat achter hun huizen woningen gebouwd worden, waardoor hun zicht op het
groen verstoord wordt. Die strook grond was echter altijd al ingekleurd als woonzone. In het
laatste college hebben wij trouwens op vraag van de bewoners een waterstudie bevolen."
Philippe De Wulf : "Wat de Lappersforters betreft, wil ik er aan toevoegen dat de bezetters
zelfs een beslissing van de rechtbank naast zich neerleggen."
Frank Vandevoorde : "Het probleem bij discussies met actiegroepen is dat zij voortdurend
teruggrijpen naar de retoriek van het Grote Gelijk. Zelfs voor redelijke argumenten hebben zij
geen oor. Men kan ze onmogelijk van standpunt doen veranderen. Hebt u al geweten dat een
Brugs actiecomité zichzelf opheft ?"
Patrick Moenaert : "Al die malcontenten zijn 350 mensen van tien comités op een bevolking
van 120.000 Bruggelingen. Meer betogers waren er op 7 december niet ! De tevreden
Bruggelingen komen natuurlijk niet op straat."
Mijn broer ruikte naar houtvuur
en ik dacht, blazen maar
in het uitdovende uur,
op die winteravond,
las ik het in de ogen van de mensen,
moeder aarde,
sluimerend en zacht,
bied weerstandt !
met een geweldloze pracht.
"Keep the flame awake!"

Hoe vernietig je hoop ? (uit Tongkat, Peter Verhelst)
Vraag : Hoe vernietig je hoop ? Antwoord : Door iets te beloven wat je niet kunt geven.
Vraag : Dan geef je uiteindelijk wantrouwen. Antwoord : Ja, maar daarna geef je snel nieuwe hoop.
Die je uiteraard opnieuw de bodem inslaat. Vraag : Wat zich uiteindelijk tegen je keert. Antwoord :
Niet noodzakelijk. Het hangt ervan af wiens gezicht je aan die hoop geeft. Niet ons gezicht.
Ondertussen groeit de afkeer. Die moet zorgvuldig worden gevoed. Niet te gul, niet te karig.
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