‘ Burgers & Burgeressen vat moed en vecht te Vlaamse lande voor uw bomen en bossen.
Groenvingerige Breydels en De Conincken, plant met ons uw steun onder dit bos-manifest.
Laat allen die de kaalslag beramen, weten : tot hier en niet verder. De bossen die we
hebben, moeten we houden ( er zijn er al zo weinig, en al die beloofde bossen hebben (vaak
nog) geen wortel geschoten, ze hebben geen takken en geen bladeren ). Bomen neer-leggen
en kantoren optrekken kan iedereen. Maar wie kan kinderen nog oude bomen cadeau
doen? Wie kan nog met zijn kleinkinderen wandelen onder het lover van rijzige eiken,
populieren en beuken. Koester ze ! Wie de mensheid liefheeft vecht voor de bomen! Vergeet
voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld moet nog een eeuwigheid mee. ‘
Lappersfort Poets Society – Anno Domini vaderdag 2006

opkomen voor brugge(n)…
open vaderdag-brief voor toekomstige burger-moeders
Beste lijsttrekster van de VLD in Brugge,
Geachte mevrouw Mercedes Van Volcem,
In uw verkiezingspublicatie ‘Opkomen voor Brugge’ schrijft U ‘…Het Groene Gordel Front
( een degelijke gesprekspartner ) is een kleine, intellectuele groep. Een voortrekker met visie,
maar niet democratisch gedragen. Ik daag hen uit om een lijst te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen en dan kunnen we na de verkiezingen nagaan in welke mate de Brugse
bevolking de GGF-voorstellen delen en belangrijk vinden…’ Elders noemt U ons ook nog
een participatie-elite ( paper politieke particpatie in Brugge on line op www.ggf.be ).
Het is als goede huisvaders- en moeders dat we uw schrijven lazen en bij deze moeten we U
ontgoochelen. Wij komen niet op in de partij-politieke zin van het woord, maar komen wel op
voor brugge(n) : als beweging van onderuit en als stadsnetwerk voor duurzaamheid en
participatie, U beter bekend als de Hanzestadcoalitie voor een duurzaam en dierbaar Brugge.
Hiermee willen we vooral verbindingen leggen tussen burgers, burgeressen, middenveld en
overheden. Ons voorstel voor een Ronde Tafel Raad voor Brugge is daar niet vreemd aan. Wij
gronden onze inzet vanuit het (voor-)zorg principe. Vanuit de dragende grond die de aarde en
de ecologie is bekijken wij werken – wonen – ontspannen – genieten. Onze zorg bij economie
en city-marketing is dat de publieke ruimte vooral een vrije onafhankelijke ruimte moet zijn
waar alles in evenwicht aanwezig is, maar de markt van winst en geld toch bescheiden en
discreet op de achtergrond blijft. Onze publieke ruimte strekt zich uit van Brugge en Ommeland tot ver over de grenzen van moeder aarde… Wij drukten dat ooit symbolisch uit door
bos-minister Peeters brood, rozen en bomen te bezorgen in september 2004. Bomen en bossen
doen ons leven en geven zuurstof aan de samenleving. Ook al zijn ze het minst gewaardeerd
en kappen we om de 36 dagen in Vlaanderen een stuk zonevreemd bos als het Lappersfort (18
ha)… Overal in kleine lapjes over Vlaanderen verspreid gaat bos uit Vlaanderen weg. Wat we
dan bijplanten aan nieuw bos kan het nooit halen op wat verdwijnt. Ons motto is en blijft :
bosuitbreiding begint met bosbehoud. Om te beginnen in Brugge met het integraal behoud
van het Lappersfort als Hut Fabricom Vredesbos…Een duurzame grondenruil overheden &
Fabricom groep is één van de voorstellen uit het Hanzestadprogramma 2006 die we U &
andere politici van goede wil doen. Met een beetje verbeelding moet een groen RUP voor
het bekendste bos van België toch mogelijk gemaakt kunnen worden ?
Als vaders en moeders lazen we alvast enkele voorstellen in uw verkiezingsprogramma die
ons zinnen. U komt op voor een stadsdichter en een bosdichteres en U houdt van stadsbossen.
U komt op voor de zwakke weggebruikers en pleit voor meer fiets- en voetgangers1

onderdoorgangen. De kust-tram van Zeebrugge naar Brugge en rond de Ring laten rijden lijkt
ons ook heel aantrekkelijk. Uw pleidooi voor gratis openbaar vervoer voor alle jongeren en
alle Bruggelingen lijkt ons cool. En net zoals wij wil U meer estetische bruggen bouwen. Het
valt ons ook op dat U diverse mogelijkheden en alternatieven samendenkt Dit verdient een
bloemetje zouden we zeggen. Niet dat we in alles met U overeen stemmen ( maar dat
vertellen we later wel eens ) maar het stemt ons hoopvol dat U niet over ons spreekt in het
boeven-taaltje dat sommigen die beter zouden moeten weten soms gebruiken….
Vele vaders en moeders hadden tranen in de ogen bij de manier waarop het huidige stadsbestuur is omgesprongen met de bezetting en de ontruiming van het Lappersfortbos. Het was
onze inzet voor welzijn en duurzame ontwikkeling en wat kregen we ? Nochtans hadden we
enkele dagen tevoren een alternatief geweldloos opkuis-plan voorgesteld aan de burgemeester
en de schepenen van Brugge ( midden onderhandelingen Dua – Fabricom groep in het culturele jaar 2002 ). Wat er verder gebeurde is dat velen juichten bij de aankondiging dat het Lappersfort integraal gered ( mits enkele randvoorwaarden ) was in april 2003 en achter de schermen in de geheime kamers de moed ontbrak voor het daadwerkelijke integraal behoud van het
Lappersfortbos …Begin 2005 bleek dan dat men toch weer deels wou gaan kappen…. Politici
vragen en krijgen om de zes jaar een mandaat van de burgers en burgeressen bij verkiezingen,
maar sommigen misbruiken dat mandaat dagelijks in de geheime kamers van de machtspolitiek. Ondertussen zijn we als GGF weer een jaartje ouder en gaan we onze vijfde jaargang
in. We hebben alles gearchiveerd in het Lappersfortmuseum on line op Regiobrugge.be

http://ggf.regiobrugge.be/
Op deze vaderdag is het niet verboden te dromen en daarom bevelen we jullie – politici van
goede wil – aan om voor een betere verbinding te zorgen tussen overheid en mensen en
groepen die burgerschap kritisch belichamen. In de zomervakantie zullen we daartoe nog
enkele haalbare aanbevelingen doen aan de Brugse Ombudsman. We wensen U en alle
kandidates ( man/vrouw ) succes toe bij de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen en doen dit met de twee volgende citaten van Geert Van Istendael en Poesjkin. Zoals U
weet krijgen U en andere Hanzestadpolitici op 22 juni ( feestdag van Thomas Mores,
patroonheilige van de politici ) van ons 13 Hanze-verkiezingsvragen & de VBV-bossenenquête nav. mogelijke engagementen van Uw lijst en de andere lijsten voor 8 oktober. We
kijken uit naar de antwoorden begin september 2006.
“ Leer, tsaren, dan uw les: er is op loon en straf geen staat te maken; geen godshuis en
gevangenis zullen uw veiligheid bewaken. Verlaat U op de wet en toon Respect, als
eerste; vanaf heden. Een volk dat vrij is en tevreden zal altijd pal staan voor uw troon. “
( Laatste strofe uit Poesjkins Ode aan de vrijheid uit 1818 waarvoor hij in 1820 door
Tsaar Alexander I naar Moldavië werd verbannen )
“ Een democratische samenleving heeft nood aan ondraaglijke elites. Zij kondigen
dissidentie aan, en de dingen die nog komen moeten. Kunstenaars moeten vandaag
wijzen op de grenzen van de lolligheid. Het gaat niet allemaal zo vlot, dames en heren.
Het is nooit lekker gegaan en het zal dat ook nooit doen, ondanks alle technische middelen die we hebben en ontwikkelen. Ik hou graag een pleidooi voor moeilijkdoenerij, voor
dwarsliggerij. De schoonheid dienen dat is vandaag al verzet plegen. “ ( Geert van Istendael in ‘de ivoren toren van de schrijver staat vlakbij de barricade‘ in MO* mei 06 )
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Tot besluit durven wij stellen dat Brugge een stad is met een lange geschiedenis. Haar geschiedenis verplicht ons om te blijven dromen van een grote toekomst voor bos en stad.
Maar daar zijn durf en inzet voor nodig. Om met Brugge vooruit te gaan en het leven, wonen,
werken en verblijven nog beter te maken is ons inziens een vernieuwde dynamiek nodig.
Brugge, plus est en nous ! We zullen U kritisch blijven volgen en hopen dat de bosverwantschap tussen ons en U er één van duurzame en dierbare aard is ?
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ( GGF )
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en medewoordvoerder Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad
Paul Demets, dichter en poëzierecensent, lid Lappersfort Poets Society
Hilde Lauwers, lerares Nederlands en Engels
Marleen Lescroart, sympathisant, bomenvriendin, duurzame toekomstdromer en CM-lid
Staf de Wilde, dichter
Bernard de Cock, dominicaan, gemeenschap Mirte
Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV)
Johan Vandevelde, jeugdauteur
Bea en Toon Danhieux – Vandewalle, LBC-militanten en ouders van JNM’ ers
Jan Devriese, docent lerarenopleiding
Joris Denoo, schrijver en lid van de Lappersfort Poets Society
Karel Verleyen, jeugdauteur
Luc van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws
Wendel Trio, campaign director Greenpeace Belgium
Koen Stassijns, dichter, vertaler, bloemlezer
Willy Spillebeen, auteur
Linda Van Mieghem, jeugdauteur en lid van de Lappersfort Poets Society
Alma de Walsche, journalist
Ludo Enckels, auteur en lid van de Lappersfort Poets Society
Johan Broidioi, secretaris Natuurpunt Middenkust
Marc de Bel, kinderboekenschrijver
Wally de Doncker, auteur en lid van de Lappersfort Poets Society
Peter Theunynck, dichter en lid van de Lappersfort Poets Society
Erik Ver Ecke, voorzitter Groen vzw
Jozef De Coster, lid van Groen vzw
Filip Lersberghe, militante buurtwerker
Paul & Jo De Vlam, milieu- en natuur-activisten, Natuurpunters, rustend politieman
Björn van Simaeys, Regiobrugge.be
Eric Heystraeten, Natuurbehoud Kapellenbos
Peter Mahieu, voorzitter Middelbare Steinerschool Brugge
Koen De Bouw, acteur
Willy Van Doorselaer, schrijver
Manu Claeys, essayist
Jef Peeters, hoofdredacteur Oikos
Vanhollemeersch Johan, leerkracht preventie-adviseur
Kris Janssens, jeugdwerker
Thijs, Kirsi en Oiva Verbrugghe - Nygvist, bomenliefhebbers, - kijkers en - voelers
Joeri Orts, Natuur 2000
Nobby Thys, in eigen naam
Bart Deconinck, stafmedewerker ziekenhuis
Kristin Donck, onderwijzeres
Geert Derudder en Lien Monkerhey, boomverzorgers
Herman de Mol, ambtenaar
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Helena Van Walle, student
Joel de Coster, ambtenaar Vlaamse gemeenschap
Jef Ravelingien, priester actief in de basisgroepen
Stéphane en Paul Venmans, arbeiders
André Van Kerckhove, gepensioneerde
Antoinette Van Mossevelde, lerares
Frank Stappaerts, docent
Trees Ramboer, biologe
Siegfried Van Ingelgem, ambtenaar-inspecteur fiscaal bestuur, voorzitter Natuurpunt
Londerzeel, lid Gerard Walschapgenootschap
Peter de Grande, voorzitter Jeugdbond voor Natuur en Milieu ( JNM) in Brugge
Lieselot Noppe, student geologie & JNM-lid
Joachim De Maeseneer, hoofdbestuur JNM
Thomas Ducheyne, beleidsmedewerker Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ( VODO ),
vrijwilliger 11.11.11. Brugge en CM-lid
Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ( BBL )
Geert Lejeune, programma directeur WWF ( Wereldnatuurfonds ) - Belgium
Niels Benoot, student academie Brugge
Wim D’ Hulster, freinet-leerkracht, bestuurslid FOPEM ( federatie onafhankelijke methodenscholen ) en coördinator onafhankelijke freinet, project en ervaringsgerichte scholen
Michel Vanhoorne, coördinator van LEF
Patrick Coeman, trambestuurder, coördinator van www.antifa.net
Koen Vermeulen, student
Jelle Van Stappen, natuurliefhebber
Ignace Tousseyn, COC-vakbondsafgevaardigde
Godfried Merlevede, leraar MO
Koen Cornelis, bestuurslid Voor Moeder Aarde
Wim Stubbe, Bruggeling
Frank De Poortere, burgerlijk ingenieur, woordvoerder Geen streep door de Westhoek
Noortje Wiesbauer, filosoof
Johan Remmerie, laatste bewoner Lappersfort
StRaten-generaal
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