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KLAPPERBOS & BIOBOY VERBROEDEREN IN BEDREIGD LAPPERSFORT
BOSTROFEE VAN HET CYNISME KLAAR LEGGEN ?
VIJF JAAR BOSSTRIJD OVERLEEFD
Nu het Groene Gordel Front vijf jaar bos-strijd overleefde staan we voor cruciale
weken. In het kader van ons vijfjarig bestaan stelden we een C-plan voor het
Lappersfort voor en nodigden we de geboren Bruggelinge Inge Misschaert uit om
voor te lezen uit haar eerste jeugdroman Bioboy ( over bedreigde Klapperbos )
http://inge-misschaert.skynetblogs.be . Een 40-tal vrienden & vriendinnen van
het Lappersfortbos woonden het indringende voorleesmoment bij. Bij het einde
werden we opgewacht door drie verontruste politievoertuigen...Op Pinksterdinsdag 29 mei ( 18u. ) besluiten we de feestmaand met 5 kaarsjes met een symbolische Bioboy flyer-actie aan het stadhuis bij de gemeenteraad die dan plaats
vindt. We bieden politici van goede wil de bosspirit van Pinksteren aan : dat ze
eindelijk zouden luisteren en ons begrijpen, en ook al spreken wij verschillende
talen dat we samen het zonevreemde Lappersfort zouden redden. We hopen nog
altijd dat kabinetschef Delanote ooit met ons mag spreken.

MOED VAN HANDVOL JONGE MENSEN BRACHT BOSBEWEGING
Het is mooi hoe de moed van een handvol jonge mensen ( de Lappersforters )
een ganse bosbeweging op gang heeft gebracht tot in de literatuur toe ( derde
boek na ' Enkel de daad ' & ' slapen in de armen van een boom ' ). De
slotbladzijde van Bioboy gaat over het kappen van Klapperbos en hoe vele
mensen solidair zijn met Bioboy en Klapperbos. Nu maar hopen dat als het
onvoorstelbare dan toch zou gebeuren in Brugge veel mensen van overal solidair
zullen zijn met het bedreigde en in stukken gehakte Lappersfortbos.

ONTBOSSINGSVERGUNNING WEL / NIET AFLEVEREN AAN FABRICOM
Ondertussen in het Lappersfortbos : 5 ha dreigt vernietigd te worden. Een dozijn
ex-bezetters kan nog 25 jaar lang aangesproken worden om de ontruimingsonkosten ( €50.000 ) te betalen. De plannen voor de 2-vaksbaan door het
Lappersfort circuleren al ondergronds ( terwijl de betrokken buurt & actiegroepen
- thuis in de stad - van toeten noch blazen weten ). Er is nog geen ontbossingsvergunning voor 3,5 ha Bpa Ten Briele ( geen bussen maar loodsen en kantoren).
Als die er komt krijgen vele politici samen de bostrofee van het cynisme voor hun
valse woorden, dromen en daden. Oranje, rood en blauw : stop het kappen der
zonevreemde bossen gauw : het is nog niet te laat ! Communiceer in openbaarheid van bestuur over de plannen die ondergronds circuleren en schrap die 3,5 ha
industriezone & baken het af als bos. In hemelsnaam stop het kappen in onze
bossen! Ja ! samen stoppen met kappen werkt...

WIJZE POLITIEKE SLOTWOORDEN VOL SPIRIT
We herinneren ons de wijze slotwoorden van oud-Spirit-Vlaams minister van
Binnenlandse Aan-gelegenheden, Cultuur, Jeugd & Ambtenarenzaken Paul Van
Grembergen toen hij ons toesprak in het bedreigde Chartreusegebied op 22 juli

2003. We herhalen ze voor Vlaamse & Brugse politici van goede wil. Opdat ze
alsnog vrede zouden uitroepen over bos en stad ?
" Dames en heren,
Het is misschien ongebruikelijk maar toch wil ik vandaag bijzondere waardering
uiten. Ik wil mijn appreciatie uitspreken voor de deskundigheid en gedrevenheid
waarmee de mensen van het Groene Gordel Front de vrijwaring van de Brugse
Groene Gordel verdedigen. Ze doen dit vanuit een eigentijdse visie op duurzame
mobiliteit en duurzaam ruimtebeleid. Ze steken hun nek uit in tijden waarin het
'kortetermijn' al te vaak de bovenhand neemt, waarin de belangen van de huidige
generaties niet worden afgewogen tegen deze van toekomstige generaties.
Dergelijke basisbewegingen zijn voor een overheid niet de makkelijkste klanten.
Maar organisaties als het Groene Gordel Front, gewapend met onderbouwde
argumenten, doen politici wel ontwaken uit hun stoutste dromen, proberen
pleisters te leggen op gapende wonden, duwen de mensen in de richting van
maatschappelijke actie. Ze houden de maatschappelijke bewogenheid van de
politici hoog. Dat lijkt me goed.
Als politici hebben we het daar niet altijd even makkelijk mee. Dergelijke
organisaties verstoren ons eigen grote en al te evidente gelijk, zetten een kras in
onze ijdelheid. En waarom? Het is geen schande om als politicus op basis
van gefundamenteerde argumenten of nieuwe feiten je mening bij te
schaven of te herzien. Ook al gebeurt dat onder impuls van atypische
basisbewegingen als het Groene Gordel Front.
Ik dank u, PAUL VAN GREMBERGEN, Vlaams Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken "

" PAS ALS DE SLOTZIN GESPROKEN IS VALT HET DOEK "
( Robin Williams in Jakob the Liar naar roman van Jurek Becker )
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) &
woord-voerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste,
secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957
http://ggf.regiobrugge.be www.ggf.be

