
Assebroek, 9 september 20L9

Geachte mevrouw Dhaeze

lk verwijs naar ons aangenaam gesprek van deze morgen i.v.m. de geplande aanleg van een

petanqueveld op het pleintje in de Blauwvoetstraat in Assebroek.

lk verneem van u dat de beslissing omtrent de aanleg reeds principieel is goedgekeurd in het
schepencollege. De bewoners van de Blauwvoetstraat hebben zélf geen informatie onWangen over

het resultaat van de enquëte. Zij lazen in de krant van West-Vlaanderen dat 63% van de bewoners
van de Felix Timmermanstraat een petanqueveld wensen of er geen bezwaar tegen hebben. Over de

bewoners van de Blauwvoetstraat wordt in dat artikel evenwel niet gesproken.

Omtrent dat petanqueveld is er evenwel nogal wat commotie. Dat bleek onder meer op ons

buurtfeest dat plaats vond op 24 augustus. Die commotie is gestoeld op 3 zaken:

1) De bewoners van de Blauwvoetstraat en de Felix ïmmermanstraat ontvingen enkele
maanden geleden een informatiebrief van de Stad Brugge betreffende de vraag van

één bewoner om op het pleintje van de Blauwvoetstraat een petanqueveld aan te leggen. Er

werd gevraagd hierover een mening te uiten door middel van het invullen van een vragenlijst
met motivatievakken.

Evenwel is het zo dat op de enquëte via de website van de Stad Brugge enkel met "ja"
geantwoord kon worden. Een "neen" met aansluitend motivatievak was niet mogelijk. Dat

werd tot tweemaal toe via e-mail gesignaleerd aan de communicatiedienst, maar het euvel

werd niet hersteld vóór het verstrijken van de einddatum van de enquëte. Wie zijn "neen"
wilde meedelen enlof een aanvullende suggestie wenste te doen kon dit enkel door het
gedrukte formulier in te vullen en op te sturen naar de Stad Brugge. Veel bewoners liepen op

deze technische fout vast en hebben uiteindelijk hun stem niet meer digitaal kunnen

uitbrengen. Daardoor is de uitslag van de bevraging te betwijfelen en hebben de bewoners
het gevoel dat de enquëte niet eerlijk is gevoerd.

2) Onze straat kende aanvankelijk een vrij bejaarde bevolking. Tijdens de afgelopen jaren

kwamen er steeds meer jonge gezinnen wonen met kleine kinderen. Die kinderen fietsen en

spelen veilig op het pleintje in de nabijheid en onder het waakzaam oog van hun ouders.

3) Op dat pleintje worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd door het buurtcomité,
waaronder het grote Buurtfeest in augustus.

De vraag tot aanleg van een petanqueveld komt van één bewoner. Onze bezorgdheid bestaat erin
dat de aanleg van dat veld de speelmogelijkheden van onze kinderen en van onze buurtactiviteiten
zal hypothekeren. Voor deze zaken bestaan er géén uitwijkmogelijkheden. Voor het petanqueveld

zijn die er wel. We denken bv. aan de veel grotere site begrensd door de open vlakte op het einde
van Zandtiende en aan de grasvlakte tussen de Blauwvoetstraat en het Veltembos. Zie aanduiding
van die zone op het kaartje hieronder. Op die plaats is er nu ook at een voetbalveldje en een

speelpleintje, palend aan Mispelbilk. Volgens ons is er zelfs plaats op het speelpleintje zelf. Niet

alleen nodigt dat jong en oud uit om samen te spelen, een inplanting op deze locatie zou bovendien
het voordeel hebben dat ook de inwoners van Mispelbilk en Zandtiende van het petanqueveld
gebruik kunnen maken.
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Het buurtcornité van de Blauuruoetstraat zal het nernen om tijdens de eerswolgende twee
weken aan alle beuonersvan de mening te vragen over Ben alternatieve
inplanting van het petanqueveld, waarna we u de per kercnde zullen overmaken.
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Met dank en hoogachting,

Namens de bawoners van de Elauunrcegtraat-ffi.0 Assebrcak
het buuitcomitó Vlie$ De Blauunrcet,

Katrien Allemeersch nr.33

Orphée &pyBere

Yvette',t Kindt

Joost en Mariannt Eancet

w.37

nr.47

nr.30
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Ellen Ollevier nr.47A


