
 

 
 

De Hanzestadcoalitie gelooft in een politiek van goede wil. Wij bundelen 
krachten nav. verkiezingen. ( zie ook http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm ) 
 

De Hanzestadcoalitie voor een duurzame & dierbare werelderfgoedstad werkt in 
2011-2012 rond een Participatiewijzer Brugge 2013 en bestaat uit :  
 
- het Poëziebosnetwerk in Brugge & Ommeland www.poeziebos.be  
- de Bosdichters van de Lappersfort Poets Society   
  http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php    
- vzw Erfgoedforum Brugge www.erfgoedforumbrugge.be  
- Groen vzw http://users.telenet.be/a150254/  
- vzw Leefbare Polderdorpen www.leefbarepolderdorpen.be   
- Tlissewegenartje http://tlissewegenartje.bloggen.be  
- vzw Wervel, Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw  
  www.wervel.be   
- bewonersgroep Klein Appelmoes www.actiegemeneweidebeek.tk  
- Wijkwereldwinkel St. Michiels  
- De Wakkere Burger, beweging voor participatie en lokale democratie  
  www.dewakkereburger.be  
- Regiobrugge.be www.regiobrugge.be  
- Natuurpunt Brugge www.natuurpunt.be/brugge  
- Fietsersbond Brugge www.fietsersbond.be/brugge 
- de naam van uw vereniging kan er nog altijd bij  Mail hanzestadcoalitie@skynet.be  
  050/390957 Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie 
- http://www.dewakkereburger.be/index.php/de-wakkere-burger-blogt/participatie-in-
de-praktijk/152-brugse-verenigingen-schrijven-participatiewijzer  
- http://www.ademloos.be/nieuws/brugge-dromen-twaalf-verenigingen-van-lente-de-
stad  
 
( Bij dit tijdelijk verenigen met een algemeen participatieverhaal behoudt elke 
vereniging eigen bezwaren en accenten; zonder daarom de concrete acties of 
standpunten van de andere vereniging te onderschrijven )  
 
Participatie niet beperken, wel verbeteren Diverse middenveld- en 
burgerorganisaties vragen aandacht voor de kwaliteit van de organisatie van 
inspraak en betrokkenheid. De betrokken organisaties formuleerden hun 
aandachtspunten (zoals de burgers sneller betrekken in het proces of ruimte bieden 
voor alternatieven) in een platformtekst. De landelijke context dus. 
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In 2006 voerde de Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad ook al 
actie nav. de Brugse gemeenteraadsverkiezingen en toen bestonden we uit de 
volgende verenigingen :  
 
- het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) ( archief  Groene Gordel  
  Front in Brugge & Ommeland vind je op  www.ggf.be http://ggf.regiobrugge.be ) 
- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen  
- Wereldnatuurfonds  
- Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen  
- Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw  
- Vereniging voor Bos in Vlaanderen  
- Greenpeace  
- Vogelbescherming Vlaanderen  
- Voor Moeder aarde vzw ondertussen Friends of the Earth 
- Pax Christi  
- mensen uit de basisgroepen  
- stRatengeneraal  
- Borgerhou(d)t van Mensen  
- Lappersfort Poets Society  
- de Zandvoordse Struikrovers  
- Jeugdbond voor Natuur en Milieu  
- Groen vzw  
- Wijkwereldwinkel St. Michiels 
  
14/09/2006Klaar om veel te doen voor bos stad en groen  
25/06/2006Rondvraag Hanzestadpolitici Brugge  
08/05/2006Kies voor het Hanzestadprogramma 2006  
26/04/2006Zetelzetting voor Brugge 2007  
Press Releases September 2006 - "Klaar om veel te doen met Hart voor bos, mens 
& stad"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden groenen Brugse Samenwerking"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden B.U.B."  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden Bron & Decoorne"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden CD & V"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden Groen!"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden SP.a"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden Spirit"  
Press Releases September 2006 - "H - antwoorden VLD"  
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