
Samen beschermen we het Brugse Katelijne-Eiland! 

" De leden van het beschermcomité van het Katelijne-Eiland ondersteunen het actiecomité SOS Red 
het Katelijne-Eiland en vragen het integrale behoud van het Katelijne-Eiland als groene long & 
ademruimte in de stad Brugge. Goed voor bewoners, zachte toeristen, spelende kinderen en daar 
levende dieren & planten. Zij geven het positief alternatief van de mensen gezag met hun naam. " 

Bert De Somviele, directeur BOS+ * Nèle Ghyssaert, weduwe Mark Braet * Delphine Lecompte, dich-
ter * Luc Versteylen & Mieke van Hoof, Anders Gaan Leven Herlevingsbeweging * Kris Decleer, eco-
loog Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Raad van Bestuur Natuurpunt en Society for Ecolo-gical 
Restoration * Linda Van Mieghem, jeugdauteur * Tine Hertmans, auteur * Struikrover André Vande-
kerckhove * Peter Holvoet-Hanssen, dichter van het Kapersnest * Peter Theunynck, woordvoerder 
bosdichters & vrije stadsdichter Brugge 2013 * Paul Demets, plattelandsdichter Oost-Vlaanderen 2016 
– 2019 ( link naar Adams R literatuur beloofde land https://www.youtube.com/watch?v=_JTmAhKIfxU ) 

 

Meer dan 1000 burgers ondertekenden de petitie, de facebookpagina  Geen Parking aan de Baron 
Ruzettelaan (https://www.facebook.com/geenparkingaandebaronruzettelaan/)  wist in enkele weken 
tijd 1200 fans rond zich te scharen en 443 burgers  en organisaties dienden een bezwaarschrift in. De 
actie kreeg ruime steun vanuit het middenveld.  Na negatief advies van de Provincie West-Vlaanderen 
trok stad Brugge de vergunningsaanvraag in.  Helaas kondigde ze aan de plannen voor een parking 
op dit mooie stukje Brugge niet te laten varen. Met actiecomité van bewoners & middenveld zijn we 
bang dat de meerderheidspolitici van Brugge dus weer niet gaan luisteren. Daarom werd overgegaan 
tot het oprichten van een beschermcomité. Het Katelijne-Eiland heeft ook de sympatie van een divers 
middenveld : milieuorganisatie vzw Groen, Natuurpunt, natuurjeugdvereniging JNM, de Fietsersbond, 
het Brugs Alternatief Forum, Hart Boven Hard, Lappersfort Poets Society, werkgroep De Toekomst 
van Assebroek & de Erfgoedkoepel. http://www.focus-wtv.be/nieuws/actie-tegen-nieuwe-parking-
brugge  http://valleivandezuidleie.be/nieuws/2018-op-ontdekking-langs-het-kanaal-gent-brugge-onze-
nieuwe-kanaalfolder-is-er/ https://www.youtube.com/watch?v=2odamW1GZ3M waterschapsheuvel B 

https://www.facebook.com/lappersfortpoeziebos.poeziebosnetwerk/posts/876441282558537 SOS 
KATELIJNE-EILAND. Link hierboven met luchtfoto's Katelijne-eiland in 3D vanuit alle mogelijke 
gezichtshoeken. Geven het belang van het behoud van deze groene ruimte treffend weer. Ter 

ondersteuning van Brugge als Unesco werelderfgoedstad. Elke dag hopen ! Ook BK beschermende 
Katelijne-Eilander worden ? Ja-woord mailen naar geenparkingbaronruzettelaan@gmail.com  
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