Persbericht Groene Gordel Front maandag 29 november 2010
Brugge centraal in duurzame planologische oplossing KMO-zone Lappersfort
Vanavond staat het overheidsantwoord op een verzoekschrift van wakkere burgers
op de agenda van de Brugse gemeenteraad. Het bosverzoekschrift
Bosverzoekschrift 2 gemeenteraad Brugge, week van het bos 2010 bevatte 4
vragen en informeerde oa. naar de KMO-zone in het Lappersfortbos. Aansluitend
vroegen VBV/BBL/GGF de stad Brugge
http://antwerpen.indymedia.org/node/2921 om een groen RUP voor het laatste
zonevreemde deel van het Lappersfort, de moeder der zonevreemde bossen. Zo
maakt Brugge de beloftes en engagementen van diverse overheden waar.
Bij de verdediging vorige week http://antwerpen.indymedia.org/node/2920 werd
vernomen dat de stad Brugge bereid is om een groen RUP op te maken voor de
KMO-zone. Brugge wil dus ook liever geen bedrijven in het laatste bedreigde stuk
van het Lappersfortbos. Een eerste commentaar die we leverden, leest U op onze
site. Reddite ergo, quae sunt caesaris, caesari, et quae sunt dei, deo (*)
Vandaag geloven en hopen wij dat de stad Brugge een groene en duurzame
beslissing kan nemen. We roepen de raadsleden op om kritisch-constructief hun
beslissing verder op te volgen. En dit samen met de verzoekers en de Mina-raad. Wij
vertrouwen erop dat de planningsdiensten en de Brugse groendienst een tweede
KMO-jeugd kunnen geven aan oude of recente sites van leegstand. Ter inspiratie
hierna de aanpak van onze noorderburen Gouden piramide Rijksprijs Architectuur
Stedenbouw Infrastructuur
Gebouwen Ruimtelijke ordening Gebiedsontwikkeling Het goede voor een
waterbuffer-bos hoeft niet gekoppeld te zijn aan offers open ruimte ademruimte.
Onze reactie ten gronde mag U vernemen op onze winterseizoenswandeling die
doorgaat op twaalf december. Op 12.12.10 is er een gedichtenwandeling om 14u30
in het Lappersfort Poëziebos - waar Melanie stierf - rond het thema afscheid met de
bosdichters Peter Theunynck en Paul Demets. Meer info op www.ggf.be
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste,
secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be actief in
www.vbv.be/netwerk
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.groenepotloden.be
( * Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort )
graag een neen-reply als we de boom N kunnen

