Geachte heer Delanote, Geachte heer Sanders,
Geache heer ombudsman,
Gisteren de bewonersbrief afgegeven op het stadhuis. Ondertussen meldt
een nobele mens van goede wil - die verder onbekend wenst te blijven - ons
als reactie dat de plannen geen geheim meer zijn, ze zaten reeds in een
dossier dat twee gemeenteraden geleden werd goedgekeurd en ze zouden
ook opvraagbaar zijn bij de gemeentelijke infodienst in het stedelijk
infocentrum. Men kan deze info niet weigeren!!! Een onderhoud met jullie kan
dus nu wellicht ?
Dus vragen wij hier opnieuw beleefd om een onderhoud. Om van uw
diensten met een kleine GGF-delegatie rechtstreeks een woordje uitleg
te krijgen van één van uw medewerkers. Als burgers en burgeressen
zijn wij een heel klein beetje aandeelhouder van de stad en haar
intercommunales. Zo kunnen wij tevens tijdelijk go between zijn tussen
de Lappersfortbuurt en de overheid en kan u uw inspraakplannen en
verdere procedures en financiëringen toelichten.
Naast de droefenis tussen de bomen is er immers een immens diepe kloof
tussen burgers, burgeressen en beleid. De bewoners van de buurt hebben
nog niets info gekregen : nooit !!! Uit respect ?
De overheden zouden veel meer geld moeten investeren in mensen die de
participatie en communicatie begeleiden ( een Task Force
ombudsvrouwen...) Wij deden hierover reeds een constructief voorstel op
site www.ggf.be driekoningen 2007. Helaas heeft niemand het
gehoord. Maar als mensen van de bosweg van hoop, geloof en liefde blijven
wij er voor gaan. Uw reacties op onze driekoningengift aan Brugge blijven
welkom ! Het was ooit zelfs een voorstel van de Mina-raad - die de
communicatieambtenaar van Turnhout te gast had - om hier in Brugge iets
rond te doen. Je weet hoe dat gaat met voorstellen van burgers en
burgeressen. Maar het is nooit te laat om een nieuw verhaal vol respect te
schrijven in de fiere Hanzestad...
Ondertussen is op onze site www.ggf.be ook een boslink tussen Brugge en
de wereld en is het vaderdag stadsgebed on line bij acties & poëzie. Ons Cplan is daar ook consulteerbaar. Ook daarrond is feedback welkom.
voor jullie toegewijde en immers hoopvolle GGF - Hanzestadnetwerk
Bioboys Luc Vanneste en Peter Theunynck, 050/390957

1

VADERDAG STADSGEBED VAN DE BOSMUZES
Gebed van de muzes van hut bedreigde Lappersfortbos
Onze burgervader die in het stadhuis zijt,
geheiligd zij uw bos dat vecht om zijn bestaan.
Uw wijsheid van 'zorg voor de schepping’ kome.
Uw goede wil geschiede op de burg als in het Lappersfort.
Geef heden gehoor aan de stem van brood en bossen
en vergeef ons onze inzet gelijk ook wij de uwe vergeven.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van BPA Ten Briele. Amen

Wees gegroet schepenen vol van genade,
de Heer van bomen en bossen zij met U
Gezegend zijt Gij boven alle schepenen en gezegend is de
vrucht van Uw stad : het Lappersfort met zijn dochters en zonen.
Beste schepenen, moeders en vaders van Brugge, bid voor ons,
arme muzes van het Lappersfortbos, nu en in het uur van onze hoge nood.
Aan u de verantwoordelijkheid voor de aarde en haar duurzaamheid.
In eeuwigheid. Amen.
Luc Vanneste en Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets
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