VOETBALSTADION IN CHARTEUSE BEDREIGT
TOEKOMSTIGE LEEFKWALITEIT BRUGSE REGIO
De Vlaamse regering nam een beslissing over de inplanting van een
voetbalstadion met kantoren en/of winkels op de site Chartreuse. Deze
beslissing, met de bijkomende voorwaarden, geeft de Brugse regio de
kans om zich, toch even, te bezinnen en in te zetten op een duurzaam en
toekomstgericht stedelijk beleid.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt duidelijk dat de stedelijke
natuurelementen
en
randstedelijke
groengebieden
moeten
behouden en ontwikkeld worden. Moderne steden moeten dan ook fors
investeren in groenpolen en stadsbossen. Brugge heeft met zijn groene
gordel een uniek historisch groen erfgoed rond de stad en dus heel
wat kansen voorhanden om deze doelstellingen te bereiken. De groene
gordel is uitermate belangrijk voor de leefkwaliteit van de inwoners van
de Brugse regio en heeft bovendien ook potenties voor recreatieve
ontwikkeling, wat de aantrekkingskracht van Brugge nog zou verhogen.
De inplanting van een stadion met kantoren en/of winkels in de groene
gordel zouden al deze kansen alleszins schaden en een nadelig effect
hebben op de verdere ontwikkeling van de rest van de groene gordel.
Het kan de poort openzetten voor de verdere teloorgang van open ruimte
rond Brugge en de toekomstige leefkwaliteit van de Brugse regio in
het gedrang brengen.
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dient de inplanting van
kantoren, die veel mensen aantrekken, bovendien te gebeuren op locaties
die perfect bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en gelegen zijn aan
knooppunten van openbaar vervoer (de zogenaamde A-locaties). Het
Chartreusegebied is in dit opzicht geen geschikte locatie en zal de
mobiliteitsknoop in het gebied nog strakker maken.
Een winkelcentrum langs invalswegen van de stad heeft ook zijn gevolgen
voor de horeca en kleinhandel in de Brugse binnenstad en op die van
de gemeenten in de omliggende regio. Wij kiezen, net zoals het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, voor een kernversterkend beleid, waarbij
commerciële activiteiten worden verweven in het bestaand stedelijk
weefsel.

De milieu- en natuurbeweging is, omwille van de nefaste invloed
op groen erfgoed, leefkwaliteit, mobiliteit en de toekomstige
ruimtelijke ordening, geen voorstander van een voetbalstadion
met winkels en/of kantoren in de groene gordel van Brugge. Wij
kiezen, net zoals het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voor
het verweven en bundelen van functies en activiteiten in de
bestaande stedelijke voorzieningen en infrastructuur.

Rendabel maken van vroegere investeringen, infrastructuren en
accommodaties verdient de voorkeur. De milieu- en natuurbeweging blijft
geloven in de optie voor het behoud en de uitbouw van het bestaande
Jan Breydelstadion. Uit de haalbaarheidsstudie van de Vlaamse
bouwmeester blijkt duidelijk dat de vernieuwing van het Jan
Breydelstadion technisch en constructief wel degelijk mogelijk is. Met de
uitbouw van ruime bijkomende faciliteiten, zoals randparkings met goed
openbaar vervoer naar het stadion, kan een attractief multifunctioneel
stadion gerealiseerd worden, dat voor de Brugse clubs ook de nodige
commerciële slagkracht biedt. Door de oefenvelden te integreren in een
multifunctioneel stedelijk sportpark, kan een aantrekkelijk geheel
ontstaan waar ook de buurt en heel Sint Andries bijkomend voordeel uit
halen. Bijkomende commerciële en andere ontwikkelingen rond een
stedelijke esplanade, biedt bovendien de nodige financiële ruimte en
aantrekkingskracht, om ook de private sector te interesseren voor het
project.
Brugge kan zich als dusdanig profileren als een moderne,
toekomstgerichte
stad
met
een
uitgekiende
ruimtelijke
ontwikkelingsvisie. Een aantrekkelijke, levende stad in een regio met
ambities. Een provinciehoofdstad met uitstraling, die leefkwaliteit hoog
in het vaandel draagt. De regio Brugge heeft die kansen als er gekozen
wordt voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. De regio
Brugge mag zich niet laten vangen aan kortzichtige ruimtelijke planning,
maar moet resoluut kiezen voor een nieuwe ruimtelijke ordening. Een
ruimtelijke ordening met een kernversterkend beleid op basis van
het bestaand stedelijk weefsel en met het behoud en de
ontwikkeling van stedelijk groen en randstedelijke groengebieden.

