Persbericht GGF & Hanzestadcoalitie (*) 12 oktober 2006
OMDAT DE TOEKOMSTIGE GENERATIES ONS DIERBAAR ZIJN...
Omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn blijven wij zuurstof en inspiratie geven
aan de stad Brugge. Nu de verkiezingen van 8.10 achter de rug zijn stellen wij : het Groene
Gordel Front, de Lappersfort Poets Society, de Lappersforters en de Hanzestadcoalitie U
graag ons Hanze 13 punten plan voor. Wij eindigen zoals het hoort waar we begonnen zijn :
het Lappersfortbos...Tevens hier een etische oproep aan de politieke partijen ( Groen!, Spirit,
Vivant, SP.a ) die ons steunden via het beschermcomité van het Lappersfortbos : nu kan
droom, woord en daad één worden. Ook de liefde van de VLD voor de stadsbossen en het
rentmeesterschap van de CD& V als zorg voor de schepping zijn duurzame troeven. De
nieuwe Visart voor de zonevreemde bossen kan in Brugge geboren worden !
1. Een warme aanbeveling van het Hanzestadprogramma 2006 ( de 13 punten waarop ook
commentaar kwam on line op www.ggf.be ) aan alle politieke partijen en mandatarissen van goede
wil. Tevens aanbevolen is ' stem van brood en bossen ' onze dichtbundel te koop voor 5 euro in
de boekhandels de Reyghere ( markt en St. Kruis ) en De Meester ( Dijver ) of via
http://www.regiobrugge.be/lpsbundel.php on line te bestellen.
2. Elke zondag is er om 10u30 een natuurwandeling in het vrije Lappersfort met een GGFbosgids. We verzamelen in de Vaartdijkstraat aan de tweede ingang bij de wilgendreef op 500
meter van de zondagsmarkt van Ten Briele richting Steenbrugge.
3. We vragen een onderhoud bij de directies van de NMBS, Bombardier en de Fabricom
groep voor een constructief overleg rond duurzaam en zuinig ruimtegebruik. Een plan Neutelings
bis liever gisteren dan morgen.
4. Boommeldingen....Op zondag 15 oktober van 8 tot 10 is er een boommelding (flyer-actie) voor
de Marktgangers aan BPA Ten Briele, het stuk industrie bufferbos dat gekapt kan worden. Geen
bussenstelplaats maar kantoren en loodsen voor de Fabricom groep. Kan het nog cynischer ? Deze
boommelding herhalen we bij het begin van de gemeenteraad van 24 oktober vanaf 18u. op de
Burg voor het Brugse stadhuis. Geen bouwvergunning in hut bos en geen tweevaksbaan door het
Lappersfort is en blijft de boodschap. Er zijn duurzame alternatieven.
5. We vragen een onderhoud bij Bos-Minister Peeters. Nu hij 'slapen in de armen van een boom'
en 'stem van brood en bossen' gelezen heeft is hij misschien klaar voor ons voorstel van Hut
Fabricom Vredesbos, een duurzame grondenruil tussen de overheden en de Fabricom groep.
6. Burgers en burgeressen on line voor het Lappersfort. Met Allerzielen, 2 november komt op
onze site www.ggf.be een on line petitie waar we vragen aan zoveel mogelijk inwoners en
verenigingen van Brugge en Vlaanderen om de oproep tot integraal behoud van het Lappersfort te
steunen. De rechtstreekse pagina bezorgen we U later....
7. We vragen een onderhoud bij de raadsleden, schepenen, ocmw-voorzitter, burgemeester
van de nieuwe bestuurscoalitie. Met één aloude smeekbede : zo vlug mogelijk integraal open
stellen van het hele Lappersfort, inclusief de zonevreemde stukken.
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8. Deelname aan de West-Vlaamse NME-dag 2 december waar we het Lappersfortmuseum en
de bosdichters en bosdichteressen in de kijker stellen ( NME = Natuur en Milieu Educatie ) ism.
Regiobrugge.be ( http://ggf.regiobrugge.be/ )
9. We brengen een tweede bezoek aan de Brugse Ombudsman om onze ideeën van de Ronde
Tafel Raad in enkele heel concrete aanbevelingen ( cf. www.ggf.be bij participatie ) voor het
nieuwe stadsbestuur door te geven.
10. Vijfde Sinterklaasschoenzetting op woensdag zes december om 16u. op de burg van
Brugge waar we veel schoentjes zetten voor het volgende stadsbestuur. We vragen het integraal
behoud van het Lappersfortbos en meer dierbare relaties in de onderlinge verhoudingen tussen
overheid & actiegroepen.
11. Vrede op aarde en in het Lappersfort : 24/12 om 5 voor 12 's middags : Kerst aan het
Lappersfort met vroege driekoningen en vele herdertjes met gedichten over het Brugse Vredesbos
en andere kersttaferelen. Met Driekoningen 2007 sturen we tevens een open brief aan de
kiezers van de nieuwe besturende Brugse coalitie.
12. Poëzie in het Lappersfortbos. Met gedichtendag 25 januari 2007 onthullen we samen met de
Lappersfort Poets Society enkele gedichten langs de wandelpaden in het Lappersfortbos.
13. Buurtontbijt Mondial tijdens Dag van de aarde 22 april 2007. Tijdens een picknick kraken we het zonevreemde industriële gedeelte BPA Ten Briele van het Lappersfort voor een
geweldloze picknick met wereldwinkelproducten. Het thema van de dag van de aarde is ' duurzame
landbouw en consumentengedrag'.
U begrijpt dat we hier niets zeggen over de diplomatieke, directe en juridische axies die tevens in
voorbereiding zijn...

Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter GGF ( Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ), 0497/537992
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220

( * ) De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat op dit moment uit : het
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) , 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, 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. www.ggf.be
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