Bosbrief voor toekomstig groenschepen Is Lappersfortbos vervuild of niet ?
BRUGGE Gemeenteraadslid en toekomstig groenschepen Franky Demon hekelt in
een open brief aan het stadsbestuur de vele vlaggen en borden die de bezetters van
het Lappersfort aan de omheining van het bos gehangen hebben. Het levert hem
alvast een bosbrief van het Groene Gordel Front op.
Het doet Franky Demon (CD&V) naar eigen zeggen pijn, wanneer hij ziet hoe vuil het
bezette Lappersfortbos erbij ligt. "Ik begrijp dat mensen opkomen voor hun idealen
en heb er respect voor. Maar ik vind het onbegrijpelijk wat er momenteel met het bos
gebeurt."
"Er hangen borden en vlaggen aan de omheining. Een privé-persoon of organisatie
mag in Brugge geen bord in zijn tuin plaatsen. Vele mensen zien dit als een
provocatie. Waarom wordt er hiertegen niet opgetreden ? Er hangt bijvoorbeeld al
drie weken een koord met boscafé over de weg. Wat als er daar een vrachtwagen
tegen rijdt ? Wat zal het schepencollege ondernemen om deze situatie een halt toe
te roepen ?"
Priester Daens
In een reactie schrijft Peter Theunynck, voorzitter van het Groene Gordel Front, een
open bosbrief aan de jonge christendemocratische politicus.
"Ooit was er een man in dit land die Cardijn heette en die sprak van zien, oordelen,
handelen. We hadden ook nog priester Daens die opkwam voor de rechten van de
arbeiders."
"Vandaag zijn er jonge mensen die een bedreigd lapje zonevreemd bos bezetten om
te getuigen over rechten voor natuur en bos. Zij doen dat met respect voor het bos :
ze beperken schade en afval, houden rekening met hun ecologische voetafdruk."
"Wij nodigen Franky Demon uit om een bezoekje te brengen. Een christendemocraat
zal niet onverschillig blijven bij de heldendaden in naam van de zorg voor de
schepping. In feite zouden wij natuurlijke bondgenoten moeten zijn in een
verzoeningsproces van zorg voor de schepping en gaan in dit vredesbos graag in
dialoog met u. Breng gerust een bosminister en een Brugse burgemeester mee."
Het stadsbestuur heeft nog niet gereageerd op de open brieven.
(SVK) Franky Demon, toekomstig Brugs groenschepen, hekelt hoe vuil het bezette
Lappersfortbos erbij ligt. (Foto aFP)
RESOC pleit voor behoud van plannen Chartreuse
BRUGGEN.a.v. recente berichten in de pers i.v.m. de inplanting van het nieuwe
stadion van Club Brugge, heeft RESOC Brugge beslist een schrijven te richten aan
minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor dit dossier. RESOC Brugge vestigt er de
aandacht op dat de geplande zone voor hoogwaardige activiteiten in het

Chartreusegebied, die uitdrukkelijk in het Streekpact 2007-2012 van RESOC Brugge
is opgenomen, behouden moet blijven. Bovendien mag de mogelijke inplanting van
het nieuwe voetbalstadion ook niet ten koste gaan van andere bijkomende regionale
bedrijventerreinen die voorliggen in het ontwerp van afbakening van het Stedelijk
Gebied Brugge.
Het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) Brugge is een tripartiet
overlegorgaan waarin naast de sociale partners ook de lokale besturen zetelen (met
vertegenwoordiging van álle politieke partijen).
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