( * zie onderaan : verzoekschriften burgers nieuw in gemeentedecreet )
Ons bosverzoekschrift 2 Bosverzoekschrift 2 gemeenteraad Brugge, week
van het bos 2010 werd zopas behandeld in het berek ( voorbereidende
vergadering gemeenteraad met afgevaardigden politieke partijen ) dat
doorging op maandag 22 november in het stadhuis van Brugge. In bijlages
verdediging Luc Vanneste en tekst BBL/VBV door Bert De Somviele,
directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be . Daarna is er het
antwoord van de stad op gemeenteraad van 29 november. Het is goed om
weten dat het Lappersfortbos uit 4 zones bestond : de wegenzone en de
industriezone : beide gekapt. De parkzone en de KMO-zone. Deze laatste
dient nu nog de groene kleur te krijgen Luc www.ggf.be 050/390957
www.groenepotloden.be . Hierna de verdediging namens de 6 indieners.
On line Bosverzoekschrift 2 gemeenteraad Brugge, week van het bos 2010 De stad
ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)
Ons verzoekschrift gaat over de bomen, de bossen, het (bedreigde) groen van Brugge
die scone Unesco Werelderfgoedstad. Onze 4 vragen handelen over
cultuurcommunicatie rond het geredde Poëziebos; over cijfers leegstand &
groenbestand en over groen inkleuren van de KMO-zone in het aangekochte Vlaamse
deel van het Lappersfortbos, de moeder der zonevreemde bossen.

De VBV – bij ons op berek uitgenodigd als deskundige – is helaas verontschuldigd.
Gisteren ploeterden we nog samen in de modder bij de aanplant van het Oostendse
Lappersfort Zuurstofbos http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ . Vandaag verdedig ik hun insteek ( www.vbv.be ) bij het tweede bosverzoekschrift in
Brugge. Behoud en aanplant zijn één strijd. Onze Brugse voorgeschiedenis is een
moeilijke van zoeken en niet vinden waar de bruggen naar elkaar liggen. Onze
toekomst kan misschien anders worden ? Ten gronde hebben we daarover nog
gesprekken met de voorzitters van de meerderheidspartijen van Brugge als
voorbeiding op het derde participatieverzoekschrift. Maar nu ter zake.
Het is goed in Brugge te leven. Brugge is mooi. Maar zullen we het zo kunnen
houden? Als ik de Brugse trein neem naar Oostende om te gaan werken dan ben ik
bijna helemaal omringd door een gordel van kantoren en gebouwen. Nu heb ik nog
een beetje zicht vrij op de resterende bomen van het Lappersfort en op Sint-Andries.
Toch een beetje ademruimte. Mijn link met bomen is geestelijk welzijn en leefkwaliteit
en het besef dat wanneer de bomen verminderen de zefdoding toeneemt. Soms ben
ik een beetje bang voor woestijnvorming aan de achterkant van het Sint-Michielse
station. Zo kan je nu al zien dat er aan de achterkant ook ruimte zou moeten zijn voor
bos- en bomenbehoud en op zijn minst een groot groenplan over welke groene
ademruimte met bomen en parkjes er allemaal bijkomt in de stationsomgeving,
werkplek of vertrek-naar-werkplek van velen. Een compensatieplan voor al wat gaat
sneuvelen ?
Daarom is het goed dat er een algemene correcte oplijsting zou komen met juiste
cijfers van leegstand & groenbestand. Dan kunnen we samen het vele goede waarderen dat er nog is in Brugge; maar ook zien waar actie ondernomen moet worden.

Wat het Poëziebos betreft is er goed nieuws : we hebben met het GGF zopas beslist
om nog drie wandelingen te organiseren in 2011 : de zondag van gedichtendag, de
dag van de aarde en in de week van het bos. U begrijpt dat het goed zou zijn als we
de strijdbijlen begraven en het resterende Poëziebos eren en communiceren aan
onze stads- en streekgenoten. Nogmaals onze dank voor de financiële input die de
stad Brugge deed samen met de Vlaamse overheid van elk 662.000 euro.
Wat we zelf doen doen we beter – en ik lees hier uit de VBV-tekst, gesteund
door BBL – rest ons dus 1 probleem de geredde & aangekochte Vlaamse KMOzone van het Lappersfortbos. Zowel Vlaanderen als Brugge engageerden zich om
het groen in te kleuren. Al was het maar opdat onze kleinkinderen geen bosbezetters
hoeven te worden en het GGF vlug opgedoekt kan worden. Ik kan maar één besluit
geven : Vlaanderen of Brugge doe het nu ! Waarvoor vele eeuwen dank !
Luc Vanneste, 050/390957, actief in het GGF & het Brugse Lappersfort Poëziebos www.ggf.be en
www.vbv.be/netwerk ( mede namens Lies Couckuyt, actief in JNM * Ann Pille & Chris Couckuyt, leden
van Natuurpunt en Velt in Brugge * Jozef De Coster & Erik Ver Eecke, beiden actief in Groen Vzw )

NIET ZONDER REDEN ( EEN GEDICHT VAN HET BRUGSE HUGO CLAUSPAD IN POËZIEBOS )
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms schroeit het binnenskamers, slaan de pannen
van het hoofd. Soms hongert ook een hart naar brood,
snakt het raam naar rozen. Mensen hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms is het al metaal dat ons betintelt en magnetiseert.
Steden hebben gulzige motoren, kleppen en cilinders
ratelen maar door. Steden hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms vreet het miltvuur van de eindigheid,
het vijverslijk, het knarsetanden van de overweg
een kolf, een fles aan ons. Mensen hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
In beuken zwelt het verlangen naar kathedralen.
Op eik rijpen gedachten, linde giet er slaap op,
taxus ent volharding. Steden hebben bossen nodig.
PETER THEUNYNCK, Lappersfort Poets Society actief in www.vbv.be/netwerk

Op 12.12.10 is er een gedichtenwandeling om 14u30 in het Lappersfort Poëziebos waar Melanie stierf - rond het thema afscheid met Peter Theunynck en Paul Demets.
Liefdesstem van brood & bossen : stille poëzieplekken als vrije ademruimte ( zie
ook gedichtenwandelroute Poëziebos Brugge met poëtische neerslagen van onze
sterfelijkheid http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voorpoetische-wandelaars Wees welkom !!
(hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat langs kanaal) zie www.ggf.be
( plaats Lappersfort Poëziebos Brugge, aan hoofdingang ANB-bord, hoek Ten
Briele/Vaartdijkstraat, toegang gratis, bij regenweer paraplu & laarzen )
( bussen 7 & 17 stoppen in de buurt van rond punt Ten Briele )
* UIT HET GEMEENTEDECREET
HOOFDSTUK III. - Verzoekschriften aan de organen van de gemeente.
http://www.brugge.be/internet/nl/bestuur_administratie/gemeenteraad/Berekken/index.htm
Art. 201. Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te
dienen.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Art. 202. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een
gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden
gehoord door een orgaan van de gemeente. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich
te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
Art. 203. De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de
verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
Art. 204. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de
wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld.

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD
HOOFDSTUK VIII : VERZOEKSCHRIFTEN
Artikel 36. Principe - Overeenkomstig artikel 201 van het gemeentedecreet heeft eenieder het recht om individuele of collectieve
verzoekschriften te richten aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, of de burgemeester.
Artikel 37. Voorwaarden - Verzoekschriften moeten schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met vermelding van naam,
voornaam en adres van de indiener(s).
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn niet ontvankelijk.
Worden ook niet als verzoekschriften in de zin van dit hoofdstuk beschouwd, al zouden ze door de indiener(s) zelf zo genoemd worden : (1)
brieven die zich ertoe beperken feiten te signaleren, een mening of kritiek te geven, zonder een duidelijk verzoek te bevatten; (2) verzoeken
tot het bekomen van inlichtingen, inzage of afschriften van dossiers of documenten; (3) beroepen of bezwaren in aangelegenheden waarvoor
een specifieke beroeps- of bezwaarprocedure bestaat.
Artikel 38. Behandeling - Voor de verzoekschriften die uitdrukkelijk aan de gemeenteraad gericht zijn en waarvan het voorwerp ook tot de
beslissingsbevoegdheid van de raad behoort, bereidt het college van burgemeester en schepenen een voorstel van gemotiveerd antwoord
voor.
Wanneer het verzoekschrift dat uitdrukkelijk vraagt, wordt de verzoeker - of indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend
is de eerste ondertekenaar - gehoord in het bevoegde berek. Betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een persoon naar keuze. Het
verzoek kan maximaal een kwartier toegelicht worden.
Op basis van het collegevoorstel en de bespreking in het berek, stelt de gemeenteraad zijn gemotiveerd antwoord op het verzoekschrift vast.
De raad kan desgevallend eerst nog bijkomend onderzoek aan het college vragen.
Verzoekschriften die niet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad gericht zijn of waarvan het voorwerp niet tot de beslissingsbevoegdheid van de
raad behoort, worden naargelang de materie onderzocht en gemotiveerd beantwoord door het college van burgemeester en schepenen, of
door de burgemeester.
Het antwoord gaat binnen drie maanden na indiening van het verzoekschrift naar de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere
personen ondertekend is, naar de eerste ondertekenaar.

