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Tweevaksbaan door Lappersfortbos?
Openbaar onderzoek gisteren gestart.
Sinds gisteren hangt een gele brief aan de hoofdingang van het Lappersfortbos en
aan de brug van Steenbrugge. Het openbaar onderzoek rond de heraanleg van de
Vaartdijkstraat (een mogelijke tweevaksbaan door het Lappersfort) is gestart. De
aandachtigen krijgen 30 dagen de tijd om het project in te kijken en een mogelijk
bezwaar in te dienen in de kantoren in de Oostmeers. Vorige maandag nog liet de
Brugse ombudsman ons weten dat onze klacht onbehoorlijk bestuur WVI ontvankelijk
verklaard werd en verder onderzocht wordt. Misschien moeten we dus niet al te licht
deze zaak van de Lappersfortweg laten passeren en klasseren?
Het Groene Gordel Front zal als belangengroep de plannen aandachtig
bestuderen (in het licht van het C-plan on line op www.ggf.be) en mogelijke
bezwaren indienen. Toch hadden wij 3 vragen aan het stadsbestuur over
hoffelijkheid in een respectvolle democratie : Brugge als open en moderne
stad !
1. Maak een bewonersbrief voor de brede Lappersfortbuurt en voor GGF als
belangengroep waarin u uw plannen helder en eerlijk uit de doeken doet.
2. Verlaag drempels door de aanplakborden van openbare onderzoeken op 1
site te bundelen. Vaak hangen ze op de meest onmogelijke plaatsen waar niemand
kan stoppen om ze te lezen.
3. Organiseer een hoorzitting voor de buurt en de geïnteresseerden rond de
gekende en de verborgen plannen die u hebt voor de brede omliggende buurt van de
Stationsomgeving tot aan Steenbrugge.
Lappersfort als politieke vloek?
De toekomst kijkt ons aan. Met een grijnslach of een blik van mededogen? Dezer
dagen is het bijna vijf jaar geleden dat een geweldloze burgeractie met harde hand
werd uiteengeslagen. Gedane zaken nemen geen keer. Wordt het Lappersfort nu
een vredesbos of een politieke vloek?
De Fabricom groep en Suez kunnen de vredeskeuze maken door definitief hun
claim op 3,5 ha Lappersfortbos af te staan ten voordele van een wereld van
hoop en vrede met zorg voor de schepping.
Wordt de villaruïne een bedrijfsrestaurant voor de Fabricomgroep of een
ontmoetingsplaats voor burgerschap. Bij deze een oproep om de duurzame
grondenruil uit te voeren, zodat het Lappersfort een vredes- en stilteplek kan
blijven. Op het feest van de patroonheilige van de dierbaarheid, Franciscus van
Assisi zou dit een mooi gebaar zijn voor stad en wereld.
Wees welkom op de protestgedichtenwandeling die wij houden naar aanleiding van
de week van het bos www.weekvanhetbos.be op zondag 7.10 in het bedreigde
Lappersfortbos om 14u30 aan de hoofdingang vlakbij Bombardier.
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) &
woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris
GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be
http://ggf.regiobrugge.be

