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“Laat groen wat groen is”
VOLGENS GROEN VZW LIGT LANGS PATHOEKEWEG 41 HA INDUSTRIEGROND KLAAR VOOR ONDERNEMERS

BRUGGE q ”Het kan
niet dat de stad Brugge
open ruimte wil aansnijden voor onder meer industriële activiteiten als
er alleen al langs de Pathoekeweg meer dan 41
hectare grond klaar ligt
voor ondernemers”, kaart
Groen vzw bij monde
van voorzitter Erik Ver
Eecke aan.
Groen vzw riep de pers bijeen
naast het bedrijf Marpos nv, gelegen aan de Lodewijk Coiseaukaai
45/Z, op ongeveer vijfhonderd
meter ten zuiden van de Herdersbrug. Niet toevallig, want net daar
wou de milieuvereniging haar
punt maken.
“We hebben een inventaris opgemaakt van de open terreinen
langs de Pathoekeweg en omgeving die geschikt zijn voor industriële activiteiten, zonder de terreinen mee te tellen waar momenteel slechts een beperkte activiteit is. We kwamen uit op maar
liefst 41,10 hectare”, stelt voorzitter Erik Ver Eecke.
“Deze industrieterreinen liggen
hier al ruim een halve eeuw te
wachten op ondernemers, maar
er gebeurt niets mee. Net als met
het leegstaande gebouw van Ouboard Marine-Walleyn druk. Wij
vinden dit onbegrijpelijk. De site
waar vandaag Het Entrepot gevestigd is, was vroeger ingekleurd als
havengebied. Om aan de verzuchtingen van de Brugse jeugd tegemoet te komen, heeft men dit eruit gelicht. Met wat politieke wil
moet het dus mogelijk zijn om die
41,10 hectare braakliggend terrein
voor te bestemmen als gebied

”Het kan niet dat de stad Brugge open ruimte wil aansnijden voor industriële activiteiten als er alleen al langs de
Pathoekeweg meer dan 41 hectare grond klaar ligt voor ondernemers”, zegt Groen vzw, hier vertegenwoordigd
door v.l.n.r. voorzitter Erik Ver Eecke, Jozef De Coster, Ivan De Clerck en Chrysta Dewaegenaere. (Foto FP)

waar ook niet-havengebonden activiteiten mogelijk zijn. Een kolfje
naar de hand van al wie wil ondernemen.”
Waarom willen jullie precies
dit punt aankaarten?
Erik Ver Eecke : ”Omdat wat er
vandaag gebeurt totaal in tegenspraak is met wat een langetermijnvisie aangaande de bescherming van de open ruimte in het
regionaalstedelijk gebied Brugge
zou moeten zijn. De stad onderschrijft de doelstelling om tegen
2050 klimaatneutraal te zijn.
Daarom stelt men dat ruimtelijke
maatregelen beoordeeld moeten
worden op hun impact op het klimaat. Het vrijwaren van de open
ruimte maakt hier deel van uit.
Dit moet dan ook meegenomen

DUURZAAMHEID

“Wat zitten wij nog
in de Milieuraad
te doen?”
worden bij de nakende opmaak
van het plan-MER (milieueffectrapportage bij ruimtelijke plannen,
nvdr). Wij breken in elk geval een
lans voor inbreiding. De in onze
contreien al schaarse open ruimte
aansnijden, kan echt niet langer.”
Concreet pleit vzw Groen voor
een groene invulling van De Spie,
Chartreuse en Klein Appelmoes,
drie deelgebieden van het bestaande gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan die vernietigd werden.

Erik Ver Eecke: “Wij vrezen voor
een domino-effect. Als het Club
Brugge lukt om een nieuw stadion te bouwen in het deelgebied
Blankenbergse Steenweg WestDe Spie zal ondernemersorganisatie Voka de Chartreuse claimen
als de meest geschikte plaats voor
de vestiging van een mechatronica-bedrijvenpark. En voor je het
weet krijgt een immobiliënmaatschappij groen licht om de nochtans waterzieke gronden van
Klein Appelmoes in Assebroek te
bebouwen.”
Vrezen jullie niet dat jullie
standpunten wel eens de
broodnodige dynamieken in
onze regio zouden kunnen
dwarsbomen?

Erik Ver Eecke: “Met Groen vzw
zijn wij helemaal niet tegen de
bouw van woningen, bedrijven en
kantoren en voetbalstadions. Wij
vinden het gewoon logisch dat
nieuwe projecten gerealiseerd
worden op daartoe geëigende locaties. Ook willen wij dat belastinggeld gereserveerd wordt voor
projecten die de toets van de duurzaamheid doorstaan. Tweeëneenhalf miljoen euro subsidies voor
een groter Brugs voetbalstadion?
Ja, als het om de renovatie van Jan
Breydel gaat. Neen, als vruchtbare
landbouwgrond langs de Blankenbergse Steenweg onder beton bedolven wordt.”
“Wij hebben met verschillende
plaatselijke landbouwers gesproken en die gaven duidelijk te kennen dat ze helemaal niet weg willen. Ze vinden het wraakroepend
dat de meest vruchtbare landbouwgrond in de toekomst niet
langer die functie zou kunnen
claimen. Als hun bestaanszekerheid echter telkens opnieuw in
vraag gesteld wordt, zullen ze op
den duur vanzelf de pijp aan
Maarten geven.”
“Met de Milieuraad hebben we
een algemene visie rond de open
ruimte in Brugge naar het College
van Burgemeester en Schepenen
gestuurd en zij doen niet eens de
moeite om te antwoorden. Daarop
hebben we ons opnieuw de vraag
gesteld: wat zitten wij eigenlijk
nog in de Milieuraad te doen? Is
dat de vorm van inspraak die men
hier o zo graag propageert?”
(SVV)
Op zondag 10 mei verleent Groen
vzw haar medewerking aan de
Chartreusewandeling waarmee men
het behoud van de zuidelijke groene
gordel verzekerd wil zien. Afspraak
om 14.30 uur aan het Smisjesdennebos aan de Heidelbergstraat.
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