Beste Bomen van het Lappersfortbos,
Beste Lappersforters,
Beste sympathisanten van ons aller strijd,
We zijn jullie heel dankbaar dat jullie hier allemaal zijn. En bomen, ja, uiteraard hopen wij dat
jullie hier altijd zullen blijven. Maar dat hier vandaag weer zoveel mensen zijn, dat hadden we
liever niet gehad. Want we hadden gehoopt dat u, bomen, al lang waren beschermd. Maar we
blijven strijden, want we kunnen het ons niet voorstellen dat mensen u ooit komen omzagen.
We kunnen het ons niet voorstellen dat macht en geld het zouden winnen van uw
eeuwenoude wijsheid. We kunnen het ons niet voorstellen dat u de plaats moet ruimen voor
stof, lawaai en grijze banaliteit.
We kunnen het ons evenmin voorstellen dat uw collega’s in het Chartreuzegebied hetzelfde
lot zouden ondergaan. Dat de vogels van de Chartreuse moeten wijken voor bedrijven, of dat
een voetbalstadion in hun gebied wordt neergepoot. Vogels lusten geen voetbal in hun nest,
net als u geen bal wenst in uw zondagse bord soep. En daarom zeggen wij neen aan de
bouwvergunning voor het Lappersfortbos, en neen aan het RUP voor de Chartreuse.
Maar wij willen niet alleen dat bomen en vogels blijven leven. Ook de mensen moeten leven.
Bruggelingen moeten, vandaag en in de toekomst, kunnen leven en werken in een moderne
en duurzame stad. En daarom moet er in Brugge ook plaats zijn voor bedrijven. Alleen hoeven
die niet in het Lappersfortbos, niet in het Chartreusegebied en ook niet elders in de Groene
Gordel. Hoofdkwartieren hoeven niet in de Groene Gordel, en ook niet aan de snelweg.
Headquarters van bedrijven horen thuis aan het station, het symbool van de mobiliteit van de
toekomst. Koester die Groene Gordel, het is een troef die deze stad niet mag verspelen. En
die Groene Gordel beschermen kan perfect, er is elders in Brugge nog plaats genoeg voor
wonen en werken. Maak daar werk van, stadsbestuur, en doe het samen met studiebureaus,
met verenigingen uit het middenveld, met burgers die deze stad een warm hart toedragen.
Want wij zijn burgers die samen met u willen meebouwen aan de stad van de toekomst. Wij
hebben ook een plan, een visie om dat Brugge van de toekomst, met alles wat zo’n stad nodig
heeft, keurig binnen die Groene Gordel te houden. En wij denken, beste Patrick, dat wij u
daarmee een belangrijke dienst kunnen bewijzen.
Vandaag lazen wij in de krant dat u een campagne lanceert die meer hoffelijkheid en minder
verzuring in de Brugse samenleving moet brengen. Daar kunnen wij alleen maar blij mee zijn.
Maar wanneer wij u vragen om samen met u te mogen nadenken over de toekomst van deze
stad, dan krijgen wij van u geen antwoord. Dat vinden wij, beste Patrick, niet echt hoffelijk. Wij
vinden dat, vergeef het ons, zelfs een beetje onbeleefd. En daarom vragen wij u nogmaals
rekening te houden met de zorgen, de wensen en de verlangens van al deze mensen. En van
al wie voor deze stad een duurzame toekomst wil …
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front
Lappersfortbos, zaterdagavond 4 maart 2006

