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Verbreding Vaartdijkstraat kan niet omwille van
technische redenen
Gisteren lazen we in 'De Zondag' dat de studie over de Vaartdijkstraat een maat voor niets
zou zijn.
... "Voor de aanleg van de weg heeft de stad Brugge een studie aangevraagd bij het WVI, de
West-Vlaamse Intercommunale. Dat bevestigt Johan Proot van de West-Vlaamse
Intercommunale maar meer wou hij niet kwijt om de 'betalende opdrachtgever', het zou gaan
om 50.000 euro, niet in de wielen te rijden. Volgens het gewestplan kan een verbreding van
die straat echter niet omdat de vaart tussen de Katelijnebrug en Steenbrugge ingekleurd is als
verbredingzone en dat al 35 jaar. "Dat wil zeggen dat er absoluut geen werken mogen
gebeuren in deze reservatiezone", zegt Willem Van Crombrugge van de afdeling
Bovenschelde van Waterwegen en Zeewezen. "We zijn bezig om voorstudies te maken voor
een verbreding maar we houden ook rekening met alternatieven. De scheepvaart kan gebaat
zijn met een samenvoeging van het Schipdonkkanaal en Leopoldekanaal en anderzijds is
men ook schepen aan het ontwikkelen die zowel op zee als langs de rivieren kunnen varen,
op die manier zouden ze vanuit de haven van Zeebrugge naar de kanalen varen." (avn)...
Het GGF heeft ook nog enkele bedenkingen:
• Het Groene Gordel Front heeft nog steeds een B-plan on line op www.ggf.be en wil
daarover graag praten met de overheid. Duurzame oplossingen staan voorop en een
HALFHOGE VASTE BRUG aan Steenbrugge moet er liever gisteren dan morgen
komen. De Vaarttdijkstraat moet een trage weg langs bos, natuur en kanaal blijven.
• Ook over de binnenvaart en de MAïs-studie 2 hebben we een mening. Binnenkort
verspreiden we hierover een gezamenlijk persbericht vanuit de lokale milieu- en
natuurbeweging.
• Het wordt dringend tijd dat er in Brugge een plaats komt waar wakkere burgers en
burgeressen & overheden elkaar rond de tafel kunnen vinden. Daarvoor worden best
zo vlug mogelijk de bijlen opgeborgen. Ook het GGF doet daar graag aan mee.
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