De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)

BOSVERZOEKSCHRIFT 2
AAN DE BRUGSE GEMEENTERAAD 04.10.10
Vandaag – werelddierendag – is het 784 jaar geleden dat Franciscus van Assisi
overleed, de patroonheilige van ecologisten en milieubeschermers. In die protesttraditie mag je de wereldwijde Lappersfortbosbeweging situeren. We dienden al
eerder verzoekschriften in bij de Brugse gemeenteraad en er wordt er deze herfst
nog een extra verzoekschrift over participatie & diplomatie verwacht, vanuit wakkere
burgers in bewoners- en actiegroepen. Het verzoekschrift dat u hier ontvangt,
gaat over de bomen, de bossen, het (bedreigde) groen van Brugge die scone
Unesco Werelderfgoedstad.
Ons vorige verzoekschrift http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29388
rond bos & bomen handelde over het toen nog te redden laatste stuk van het
Lappersfortbos (zie november 2009 op www.ggf.be). Dat stuk is ondertussen echter
gekapt. De wel geredde stukken van het Brugse Lappersfortbos krijgen er binnenkort
een zusje http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ bij: Het Oostendse
Lappersfort Zuurstofbos. Het is tijd voor verzoening, samenwerking en nieuwe
kansen. Daarover gaan onze vier vragen aan de verzamelde gemeenteraad. Ze
handelen over het groen inkleuren van de KMO-zone in het aangekochte
Lappersfortbos, over cultuurcommunicatie rond het geredde Poëziebos van
Brugge en over correcte cijfers leegstand & groenbestand.
Wij zouden het waarderen indien de verschillende politieke partijen in gemeenteraad
& berek ons hun visie geven? Wij zijn ook bereid toelichting te geven in
voorbereidende berek.
Luc Vanneste, 050/390957, actief in het GGF & het Brugse Lappersfort Poëziebos
www.ggf.be en www.vbv.be/netwerk * Lies Couckuyt, actief in JNM ( jeugdbond voor
natuur en milieu ), bioloog * Ann Pille & Chris Couckuyt, leden van Natuurpunt en
Velt in Brugge * Jozef De Coster & Erik Ver Eecke, beiden actief in Groen Vzw
• Wij herinneren ons schepen Boydens die nog voor de ontruiming van 14
oktober 2002 zei dat de KMO-zone van het zonevreemde Lappersfortbos
groen ingekleurd zou worden. We hebben het talrijke politici en diverse overheden horen herhalen. Mooie woorden maar nog steeds geen daden. Nu is er
ook Vlacoro-advies http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30820. Op
blz. 8 lees je het positieve advies om de aangekochte KMO-zone Lappersfortbos groen in te kleuren: “12.a Voor het aangekochte deel van het
Lappersfortbos dat bos blijft, pleit Vlacoro er voor om dit in het kader
van het voorliggend ontwerp RUP op te nemen en te regelen (deelgebied
met de gewijzigde bestemming).” Interessant is dat het advies van de
nieuwe VLACORO van 23/08/2010 over het RUP voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge op 27/08/2010 werd bezorgd aan minister
Muyters. Diezelfde minister kan samen met bosminister Joke Schauvliege de
aangekochte Lappersfortbos kmo-zone spoedig groen inkleuren. U vindt het

advies onder de rubriek 'adviezen' op www.vlacoro.be. Wat denkt de
gemeenteraad over dit advies ? Het is gelijklopend met het standpunt van
begin 2005 waarin u stelde :
‘Deze zone werd in 1977 als KMO-zone ingetekend op het Gewestplan. Dit
zuidelijk gelegen deel , bestempeld als ecologisch waardevol, zou het
parkgebied van 10 hectare dat door de Vlaamse overheid zal beheerd worden
als een toegankelijk stadsbos, vervolledigen. Dit is ook de wens van
Minister van Leefmilieu Kris Peeters. Door de KMO-bestemming is dit terrein
echter duur. Het stadsbestuur vraagt de Vlaamse Overheid dan ook,
met goedkeuring van de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting, een
GewRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) op te stellen met de
bestemming parkgebied voor dit terrein. Daarmee bevestigt het College van
Burgemeester en Schepenen zijn standpunt van 22 maart 2002 waarin het
te kennen gaf voor deze zone te opteren voor het behoud van deze groene
zone als parkgebied. Dit standpunt werd op 26 en 30 augustus en op 8
september 2002 meegedeeld aan de Minister-President en aan de
toenmalige Ministers van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, met een
vraag naar hun bereidheid om een GewRUP op te maken waarin de
bestemmingswijziging opgenomen wordt. In antwoord op een expliciete vraag
van Minister Peeters naar het standpunt van de Stad Brugge over de KMOzone, vraagt het stadsbestuur nu om een GewRUP op te maken waarin de
bestemmingswijziging naar parkgebied is opgenomen. Wanneer de Vlaamse
regering daarop ingaat, wordt de groene bestemming van deze zone ook
opgenomen in het voorstel van ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. ‘ ( citaat persbericht stad Brugge 14 januari 2005 )
Op 7 april 2008 stelde de toenmalige bosminister Crevits het volgende :
‘ De laagst gelegen zone, zijnde het gebied voor ambachtelijke bedrijven of
voor KMO van het Lappersfort bestaat uit populierbos. De hoogst gelegen
zone, zijnde de zone met parkbestemming in het gewestplan, is vrij droog.
Hier staan de oude en zeer waardevolle parkbomen. Door de afwisseling van
nat populierenbos met het overige park ontstaat een brede gradiënt aan
biotopen met elk hun eigen fauna en flora. Dit laaggelegen gebied fungeert
o.m. als waterbuffer voor de nabije omgeving. (Na aankoop is het de
bedoeling om de stedenbouwkundige bestemming te wijzigen naar
Parkgebied zoals aangegeven in het RSB.) Momenteel maken al heel wat
wandelaars gebruik van het parkbos. Het is niet de bedoeling het laag gelegen
gedeelte toegankelijk te maken voor het publiek omdat het erg nat, kwetsbaar
en op zichzelf niet echt geschikt is als wandelgedeelte. Het draagt wel bij tot
de belevingswaarde door zijn eigenheid t.o.v. het parkbos zelf. Dit bos heeft
ook een zekere culturele waarde door de belangstelling van kunstenaars en
hun publiek. Door de lange ‘strijd’ die zowel natuurminnaars als kunstenaars
voerden om dit bos te beschermen vormt de huidige aankoop hun zorgenkind.
Ze zijn er allen emotioneel mee verbonden.’
Straks brengen de VBV en JNM hun www.groenepotloden.be campagne naar
minister Muyters om de week van het bos www.weekvanhetbos.be af te
sluiten. Wenst de gemeenteraad van Brugge woord te houden en adviseert ze

minister Muyters om nu eindelijk werk te maken van deze groene
inkleuringssymbooldaad in het kader van de regionaalstedelijke afbakening
Brugge. Poltici en overheden dienen te beseffen dat ons geloof in hun eerlijke
woorden op het spel staat. Wat denkt de gemeenteraad hierover?
• In het Lappersfort Poëziebos loopt langs het Hugo Clauspad de vernieuwde
poëziewandelroute met 21 gedichten. Wie het Poëziebos respecteert, krijgt
meteen de steun van een groep Vlaamse dichters, verzameld in
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php de Lappersfort Poets Society.
Het Lappersfortbos wil hun vredesplek zijn. We zijn blij dat Uit in Vlaanderen
en Uit in West-Vlaanderen deze rust- en stilteplek reeds communiceren.
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-fromcultuurweb/5009986C-D79F-76AAF8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL
Kan de Brugse stadskrant Exit en/of Bruggespraak dat ook doen en is er bij de
dienst Cultuur en aanverwante vzw’s interesse voor het Brugse Poëziebos?
Als Brugse gemeenteraad investeerde u mee in de aankoop. Wil de
gemeenteraad communicatie over het Brugse Poëziebos? Het Poëziebos is
een technische realisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Alle
gedichten zijn geschreven tussen het einde van de twintigste eeuw en de
zomer van 2009. Ze werden aangeleverd door de bosdichters van de
Lappersfort Poets Society actief in www.vbv.be/netwerk .
• We weten natuurlijk ook dat Brugge veel goede dingen doet en vaak goede
rapporten krijgt. Maar gelieve op het vlak van groenvoorziening eerlijke cijfers
te citeren van wat er bijkomt en weggaat. Zowel overheid als actiegroepen
hebben belang bij correcte cijfers. Het klopt dat er de voorbije jaren nieuwe
bomen zijn aangeplant in Brugge. Maar kan men ook eens cijfers geven van al
de bomen/bossen/open ruimte/natuur die de voorbije jaren verdwenen zijn?
En van de bomen en bossen die de komende jaren nog moeten verdwijnen?
Bestaat er een databank met correcte cijfers over het groenbestand? Is er een
bomenbestanddatabank van alle Brugse straten? Wat denkt de gemeenteraad
hierover?
• Er is in het Brugse een grote leegstand. Officieuze cijfers spreken van een
goede 30 % en zelfs het Vlaams Parlement citeert bronnen Cijfers leegstand
bedrijfsgebouwen Brugge. Het blijkt dat er verschillende cijfers circuleren en
dat er tot nu geen éénduidige cijfers zijn. Is er geen behoefte aan een correcte
inventarisatie waarbij werkelijk alle leegstaande bedrijventerreinen worden
bekeken en alle ha worden meegerekend. Is er geen nood aan een Brugse
databank en een site die de leegstand van kantoren, winkelruimtes,
bedrijfspanden en industriegronden in de Brugse regio op een correcte manier
in kaart brengt? Zou een doorgedreven activeringsbeleid van wat nog
beschikbaar is, niet aan een grootste stuk van de behoeften kunnen voldoen?
Wat denkt de gemeenteraad hierover? En welk standpunt nemen jullie in
binnen de resoc www.resoc.be die onze regio vertegenwoordigt?

