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OPROEP TOT DISSIDENTIE IN DE BRUGSE GEMEENTERAAD
BINNEN ALLE KLEUREN VAN GOEDE WIL
Volgende week maandag en dinsdag bespreken de gemeenteraadsleden van Brugge
de begroting voor 2008. Daarop staat ook een goed miljoen euro ingeschreven voor
de tweevaksbaan door het Lappersfortdomein. Het Groene Gordel Front, Groen vzw
en VBV hebben enkele aanbevelingen klaar voor de politieke wereld. Vooraf dient
gesteld dat de voorbije acties tussen 2001 en 2007 ervoor gezorgd hebben dat
iedereen het geweten heeft. Niemand zal later kunnen zeggen : wir haben es nicht
gewusst… Duurzaamheid en dierbaarheid worden aanbevolen in de Hanzestad !
NEEN AAN DE TELOORGANG VAN DE LAPPERSFORTHOEK
Wij vragen de gemeenteraadsleden dat ze het onderdeel van de begroting voor de tweevaksbaan
niet zouden goedkeuren. Het dossier is nog niet rijp en verdient verder onderzoek. Dat wordt
bevestigd door de provinciale auditcommissie. Door haar negatief advies is de Vlaamse cofinanciering onduidelijk. Ook dienen de bezwaren van het openbaar onderzoek onderzocht te
worden. Naast hun bezwaren hebben het Groene Gordel Front (GGF), Groen vzw en de Vereniging
voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV) ook een alternatief plan ingediend, waarbij geen bomen
moeten sneuvelen (zie C-plan on line op www.ggf.be).
Daarenboven is het kostenplaatje voor de aanleg van de weg misleidend: Fabricom Gti moet een
deel van haar eigendom in het Lappersfortdomein gratis aan de overheid afstaan, om een
bouwvergunning te kunnen krijgen elders in het Lappersfort. Die grondafstand is dus de garantie
voor nog meer destructie: de kap van 7 voetbalvelden Lappersfortbos. Men zou de aanschaf van de
grond beter begroten. Door hem te betalen, kan men de destructie beperken tot de tweevaksbaan.
Het Lappersfortbos, symbooldossier van de zonevreemde bossen (zie ook www.vbv.be), zou er wel
bij varen: er zou slechts 1,5 ha van het domein verloren gaan. Ook Fabricom Gti is gebaat met zo
weinig mogelijk heisa en verkiest een duurzame grondenruil in plaats van onrust en verlies van
goodwill in Brugge. Door een duurzame grondenruil en een nieuw ontsluitingsalternatief wint
iedereen: Fabricom, dat een bouwrijpe, te ontwikkelen locatie krijgt; Brugge dat zijn groenstructuur
behoudt én de leegstand op de industrieterreinen succesvol tegengaat en het Lappersfortdomein, dat
niet aangetast hoeft te worden, noch door een nieuwe weg, noch door de ontwikkeling van
kantoren, loodsen en parkings.
In elk geval vragen wij dat de gemeenteraad een ernstig debat niet uit de weg gaat. Indien men toch
tot stemming over dit onderdeel zou overgaan, vragen wij dat de raadsleden individueel zouden
kunnen stemmen, zodat mogelijk protest aan bod kan komen via een neen-stem of een onthouding
en een motivatie. Wij roepen op tot dissident stemgedrag binnen alle kleuren van goede wil. Zeker
moet men de bezwaarindieners vooraf melden dat hun bezwaar in de papiermand terechtkwam bij
gebrek aan ernstig onderzoek.

RAPPORT AUDITOR MOBILITIEITSCONVENANTS: “NIET CONFORM”
Ondertussen bereikte ons in het kader van de openbaarheid van bestuur het advies van de auditor en
het stemt ons hoopvol dat daarin kritische vragen gesteld worden bij het project. Wij citeren :
‘ als het dan toch om een minimaal aantal vrachtbewegingen gaat, is er dan wel een probleem
waarom het project wordt opgezet ? Is dan wel het goede scenario in de startnota weerhouden? Er
wordt meermaals in het dossier de indruk gewekt dat het planproces, de communicatie tussen de
partners en de Gemeentelijke Begeleidingscommissie niet echt ernstig wordt genomen. Zo getuigen

ook een aantal gemeenteraadsbeslissingen van stad Brugge die de communicatie over het project
zeker niet in een open geest laten verlopen. ‘

ALLE HENS AAN DEK VOOR DE OMMEKEER IN DE STAD VAN VISART
Tot slot bevelen wij schepen Lambrecht - lid van het beschermcomité van het Lappersfort - aan om
tegen te stemmen. We vragen haar om nu reeds na te denken over mogelijke samenwerking met de
andere leden van het beschermcomité die actief zijn in haar partij : de ministers Anciaux en Van
Brempt. Met drie bosmusketiers zouden ze de aanzet kunnen geven tot een goede afloop van het
Lappersfortverhaal door een Brugse samenwerking met Vlaanderen. Hopelijk breekt nooit de dag
aan dat die samenwerking een kap-werking is en rood-groene idealen worden verloochend. Samen
met deze leden van het beschermcomité en met de Nigeriaanse dichter en schrijver Ben Okri
vinden wij het onze plicht om de Lappersfortdroom te koesteren. Ook daarom doen wij binnenkort
weer een beroep op Sinterklaas om het dossier van Vlaanderens zonevreemde bossen hoog op de
politieke agenda te zetten. Daarin blijven burgemeester Moenaert en bosminister Hilde Crevits een
belangrijke rol spelen. Het zou natuurlijk mooi zijn als in de stad van Visart een ommekeer in
bosbehoud kan plaatsvinden. Iedereen zou er beter van worden.

ER ZIJN GEEN VERLIEZERS (Ben Okri)
Onze toekomst is groter dan ons verleden.
Tot nu toe hebben wij de krachten van de geest merendeels verkeerd toegepast.
Wij hebben de wonderen van de menselijke geest onvoldoende toegepast.
Wij worden niet bepaald door ons falen. Rivieren hebben hun loop gewijzigd.
In de hemel vinden revoluties plaats. Tussen de sterren onafgebroken.
Voortdurend worden nieuwe werelden geboren.
Wat wij beschaving noemen is pas tien jaar oud in de geest van een eikenboom. En luttele seconden
slechts voor een verre ster.
Tradities hoeven ons niet te belasten. Wij belasten onszelf met tradities, met het verleden, met
voorbije mislukkingen. Voorbije vormen, voorbije inzichten. Al deze dingen hebben wij gemaakt;
wij kunnen ze ook weer ongedaan maken.
Nieuwe werelden wachten om te worden geschapen door vrije geesten die ongehinderd kunnen
dromen zonder angst en die obstakels kunnen omvormen tot mijlpalen op weg naar heldere glorie.
Wij allen kunnen de wereld, ons leven herdromen. Maar de conceptie moet nu beginnen.
De geboorte moet nu beginnen. Wij moeten ons wijden aan de taak om dor hout weg te snoeien en
onze geest te ontdoen van vastgeroest denken en achterhaalde opvattingen. Wij moeten beginnen
opnieuw te denken, ons voorbereiden op een nieuwe wind, een vollediger toekomst.
Die voorbereiding zal de moeite waard zijn, want ieder van ons is de reddende hand en
medeschepper van de wereld waarin wij leven. Maar wij dienen hier en nu te beginnen, te midden
van elkaar en in eenzaamheid.
(uit : Ben Okri, keerspreuk voor de 21ste eeuw: gevecht in de geest, zevende afdeling: er zijn geen
verliezers)
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