
Beste politici 

Nu de verkiezingen voorbij zijn, lijkt het ons het ideale moment om u een brief te schrijven. De kaarten werden (oh cliché) 
geschud en wat op tafel ligt is geen evidente combinatie, dat is voor iedereen duidelijk. 

De ogen van Gent en van heel Vlaanderen zijn gericht op de vier partijen die nu rond de tafel zitten. Dat is in de Brugse 
Poort niet anders. De grote statements en de politieke poker van de laatste dagen maken ons bezorgd en we willen met 
deze brief graag een aantal zaken aan u meegeven. 

In de aanloop van 14 oktober 2018 werd vanuit een deel van de bewoners van de Brugse Poort een actie opgestart voor 
het behoud van de knip aan de Bargiebrug. In een aantal verkiezingsprogramma’s werd gefocust op nét deze knip. Daarom 
vonden we het onze burgerplicht om hierop te reageren. De leefbaarheid en veiligheid in onze wijk zijn ons zeer genegen 
en wij willen ons hier ten volle voor inzetten 

"Wij zijn graag geknipt” is meer dan een signaal in aanloop van 14 oktober: het was voor de initiatiefnemers duidelijk dat 
dit initiatief over de verkiezingen heen zou getild worden. We gaan voor de Brugse Poort en voor oplossingen op korte én 
lange termijn. 

Mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid in onze wijk zijn thema’s die, los van welke politieke strekking ook, mensen 
verbinden en aanbelangen. Het burgerinitiatief ‘wij zijn graag geknipt’ profileert zich daarom duidelijk als niet-politiek. Alle 
acties die uit het initiatief voortvloeien zijn in geen geval politiek aangestuurd en zullen dit ook nooit zijn. 

Het burgerplatform staat open voor iedereen die deze thema’s ter harte neemt en zich hiervoor wil inzetten. We streven 
naar een langdurig, duurzaam en breed gedragen engagement bij de buurtbewoners. Daarbij ligt de focus op de toekomst 
en hoe we de buurt voor iedereen veilig, leefbaar en aangenaam kunnen maken. We willen zoeken naar oplossingen voor 
de problemen waar we in onze buurt jammer genoeg nog mee kampen. 

Laat het nu net dit aspect zijn waarover wij denken dat de politieke spelers rond de tafel, ondanks alle onderlinge 
verschillen, een belangrijk gemeenschappelijk standpunt hebben. We hebben er de programma’s op nagekeken en elk van 
u heeft participatie en inspraak van de burger expliciet in uw respectievelijke verkiezingsprogramma opgenomen.  

Concreet starten we in de komende weken in de Brugse Poort een traject op waarbij we zorgvuldig de stem zoeken van 
àlle bewoners.  Wij willen samen op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen in de buurt en actief luisteren naar de 
verzuchtingen en bekommernissen.  

Voor sommige handelaars in de Bevrijdingslaan ligt de knip moeilijk. Wij geloven dat de problemen die deze handelaars 
aanhalen, niet opgelost kunnen worden door opnieuw meer auto's door deze straat te jagen. De Bevrijdingslaan 
herstellen als de slagader van de wijk waar wandelen en winkelen als bijzonder aangenaam kan worden ervaren door 
buurtbewoners, lijkt ons een betere zet. Talloze voorbeelden van stadsvernieuwing tonen aan dat daar de sleutel ligt tot 
heropleving. Meer auto's lijken voor de middenstand een goede oplossing op korte termijn, maar op lange termijn maken 
ze de buurt alleen maar minder dynamisch.  

We geloven niet dat het terugdraaien van de knip de oplossing is en vragen met deze brief met aandrang om ons de 
ruimte te geven en te steunen in het zoeken naar een duurzame oplossing voor de Brugse Poort. Laat ons participeren en 
neem de beslissingen niet voor ons, maar met ons! Er zijn alternatieven en wij zien veel mogelijkheden die verder gaan 
dan ingrepen in de verkeersplanning in de buurt. Mét behoud van de knip. We willen graag een kans om deze 
mogelijkheden met de buurt uit te werken en aan u voor te stellen. 

Wij vroegen in onze initiële actie om de knip aan de Bargiebrug niet de inzet te laten zijn van een spelletje politieke poker. 
Wij herhalen deze vraag. De Brugse Poort verdient beter dan boutades. 

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat u onze bezorgdheden meeneemt naar de onderhandelingstafel van het 
bestuursakkoord. 

 

Vele groeten! 

Hopelijk tot snel, 

De Brugse Poort bewoners "Wij Zijn Graag Geknipt" 

 


