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Het zien van uw zonevreemde bossen, bedreigde groene
gordels en lokale democratie doet pijn aan de ogen ...
Beste Minister-president Leterme,
Beste Bos-minister Peeters,
Een tijdje geleden wilden jullie uitgedaagd worden. Wel nu dan: de Sint gaat daar graag op in. Hij
heeft één uitdaging voor u neergedroomd, waar de mensen van het Groene Gordel Front en de
Lappersforters nu al 5 jaar voor op straat komen. Zij houden vandaag hun vijfde
sinterklaasschoenzetting voor bos en stad omdat het vorige stadsbestuur niet echt naar hen wilde
luisteren. Zij hebben nu al hun hoop gesteld op het nieuwe stadsbestuur van Brugge. Daar zitten
enkele van uw partijgenoten in. De Sint gelooft ook dat Bos-minister Peeters iets voor die zaak zou
kunnen doen. Al was het maar de zonevreemdheid van de bossen met alle middelen te bestrijden
door ze hoog op de Vlaamse politieke agenda te zetten.
Hoe zit het trouwens met dat bos? Op den duur ziet de Sint door de bomen het bos niet meer. En
zijn die brave kinderen die er 14 maanden woonden nu nog altijd vogelvrij met een prijs op hun
hoofd? Laat die kinderen toch met rust. En berg de bijlen en plannen voor kantoren en loodsen en
wegen door het Lappersfortbos op!
Trouwens, dat zonevreemde bos waarover het hier gaat: waarom dopen we dat niet om in Hut
Fabricom Kunst en Cultuur Vredesbos? Ook hoorde de Sint de volgende namen: zusterschapsbos
en torteltuinbos, maar ook poëzie- en stiltebos. Al houdt de Sint nog het meest van de
oorspronkelijke naam: Lappersfortbos - het openluchtmuseum met vergankelijke eco-kunst en een
wandel-poëzieroute langs de tragewegenroute als groen lint door het ooit door Brel bezongen
vlakke land tussen Brugge en Gent.
De Sint heeft ook een boodschap voor twee dames in het nieuwe Brugse stadsbestuur: Annick
Lambrecht en Mercedes Van Volcem. De Sint wenst hen veel geluk en fantasie toe en hoopt dat ze
hun wortels niet verliezen of hun spirit verraden: nu moeten er bruggen gebouwd worden i.p.v.
bossen te kappen. Ook de nieuwe mannen-schepenen Jean-Marie Bogaert en Bernard de Cuyper
vergeet de Sint niet: kom samen de middenweg kiezend van ganser harte op voor meer toeristisch
groen ... en dit in dialoog met de nieuwe middenveldcoalitie-in-wording van natuurbeschermers,
dierenvrienden en landbouwers.
De Sint zou nog veel meer willen zeggen: over de zonevreemde kathedraalbomen in de
Betferkerklaan die de nieuwe schepen van openbare werken zou willen kappen. Over Club Brugge
dat Club Loppem dreigt te worden en zo mee de zuidelijke groene gordel zal helpen verkwanselen.
Over de politici die voor de lokale verkiezingen van niets weten en alle geheime plannen laten
lekken nadat ze de stem van de mensen hebben gekregen. Over de vele geheime kamers in dit
provinciehoofdstadje. Maar de tijd is nu te kort. Misschien volgend jaar? De Sint heeft de droom dat
de zonevreemde bossen, bedreigde groene gordels en wankele lokale democratie het – om te
beginnen in Brugge – ooit beter zullen stellen.
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Beste ministers, begin alvast met het redden van het integrale Lappersfortbos. Laat a.u.b. ook die
zuidelijke ontsluitingsweg door hut bos vallen. Dat tweede Wijnegem-shoppingcenter mag er
absoluut niet komen aan het nu nog leefbare Loppem en dus is die zuidelijke auto-onstluiting enkel
maar duur geld dat in het bos wordt gegooid. De Sint hoopt echt op meer dierbare relaties in de
onderlinge verhoudingen tussen overheid & actiegroepen. En wat die hoofdkwartierenzone in de
Chartreuse betreft: zeg aan de bevoegde minister dat voorafnames vanaf nu tot het verleden
dienen te behoren. Als er voor hoofdkwartieren geen duurzame locaties meer beschikbaar zijn in de
Brugse leegstand, zorg er dan a.u.b. voor dat er maximale participatie en betrokkenheid is met alle
spelers van het middenveld. De Brugse ombudsman krijgt met driekoningen alvast 13 ultieme
suggesties.
Tot slot een oproep aan de vriendelijke mensen van de pers om hun lezers, luisteraars en kijkers
enkele warme aanbevelingen te doen.
* teken de online bospetitie op www.ggf.be
Lappersfort BOS blijft BOS - STOP DE OORLOG TEGEN DE ZONEVREEMDE BOSSEN
* koop Stem van brood en bossen, de dichtbundel van de muzes bij hut Lappersfortbos is
verkrijgbaar voor 5 euro in de Oxfam-wereldwinkel (Geldmuntstraat 8, centrum) en in het natuurhuis
'de Groene Aarde' (Gaston Roelandsstraat 93, Steenbrugge). Tevens verkrijgbaar in de
boekhandels de Reyghere (Markt en St.-Kruis) en De Meester (Dijver) en on line te bestellen via
www.regiobrugge.be/lpsbundel.php
* wandel in het poëziebos de laatste 3 december-zondagen 2006
nog tot eind 2006, elke zondag van 10u30 tot 5 voor 12 aan de tweede ingang (richting
Steenbrugge) bij de wilgendreef Lappersfort, met een GGF-bosgids en een
bosdichter(es) van de Lappersfort Poets Society.
Bij regenweer: laarzen en paraplu aanbevolen.
17/12: Sneeuw- & stadsgedichten met Patricia Lasoen
24/12: Kerstgedichten met Geert Tuerlinckx
31/12: Stads- en bosgedichten met Paul Saccasyn
vanwege de Sint en zijn zwarte pieten die dit jaar geen politici in de zak steken
Brugge, zes december 2006 – vijfde sinterklaasschoenzetting voor bos en stad
met dank aan
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, 0497 537 992
Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050 39 09 57
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486 737 220
en de vele kapoentjes van het Lappersfront, het Groene Gordel Front en de Hanzestadcoalitie
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