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EEN GOEDE ZOMER VOOR HET BRUGSE LAPPERSFORTBOS!
DUURZAME DEAL SUEZ OVER DIERBARE FABRICOM BOS?
Zopas bezochten we Hendrik Bogaert en Minou Esquenet, beide vertegenwoordigers van de Christendemocratie in Vlaanderen en Brugge.
We danken hen voor de goede ontvangst en stelden hen het C – plan
Ten Briele voor. We bezorgden hen ook nieuwe protestwensen uit liefde
voor de zonevreemde bossen. Beide on line op www.ggf.be

GGF straks toe aan zijn vijfde bos-minister ?
Volgens Knack en Het Laatste Nieuws zou bos-minister Peeters geroepen
worden naar hogere regionen en dus verwachten we een nieuwe verstandig
oranje bos-minister die het werk van de Ministers Dua, Sannen, Tavernier &
Peeters kan voltooien. Door de laatste zonevreemde delen Lappersfort zone
eigen te maken. Politici van Vlaanderen en Brugge, speel niet langer met de
hoop en de verwachtingen van het bosgroene volk ! Zonevreemd kap je niet.

Historische vergissing ?
Staat de politieke klasse in Brugge op het punt een historische vergissing te
begaan door een kapvergunning af te leveren voor het symboolbos der
zonevreemde bossen : Lappersfort ??? Of zal de politieke klasse eindelijk ook
de jongens- en meisjesdromen van Bioboy ( Klapperbos ) en Pluk ( Torteltuin,
Petteflet ) en Reuzenbos ( Averbode Vlaams Filmpje ‘ slapen in de armen van
een boom ‘ ) en Bert ( Enkel de daad ) begrijpen en mee met ons strijden voor
een etisch réveil omtrent de bossen binnen de politiek van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen ( RSV ) en/of de afbakening van het grootstedelijk
gebied Brugge? De kapvergunning wordt eerstdaags wel of niet verwacht
binnen het Brugse stadsbestuur. Over dit symbooldossier hadden we ook
graag gesproken met de Brugse blauwe schepen van Ruimtelijke Ordening.
Ons C - plan is immers een fris recept voor de warme samenleving en een
teken van hoop voor de blauwe planeet ! En van verstandig groen ecologisch
christendemocratisch socialistisch liberaal rentmeesterschap…

Symboolbos Suez !
2007 is een RSV jaar en dan moeten de zonevreemde bossen echt op de
politieke agenda en als bos ingekleurd worden op het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Wat baat de Lappersfortstrijd als men elders in Vlaanderen blijft
kappen ( om de 36 dagen 1 Lappersfort van 18 ha ). Elke dag 1 voetbalveld…
Suez maakt deze dagen mooie geboorte-reclames ( vrouwen van alle kleuren
die op het punt staan nieuw leven te schenken ) onder het motto van duurzame oplossingen. We verwachten daarom ook een daad van edelmoedigheid van Suez door de bouwvergunning voor de Fabricom groep in te trekken
en voluit te gaan voor de duurzame grondenruil : Hut Fabricom Vredesbos…
Geen kap in de zonevreemde bossen ! ( meer info : 050/390957 )

