Geachte,

Dank voor de informatie die ik van u mocht ontvangen...
Ik ben in het lappersfortbos kunnen gaan wandelen...
Er is heel veel veranderd... de ruïne laat nog veel herinneringen opkomen
bij onze familie
de parken van toendertijd met grote grasperken zijn overspoeld geraakt door
de wildgroeiende bomen en planten.
veel bezoekers hebben we gezien toen we in het bos gingen wandelen.
Ik hoop dat het bos een bos mag blijven en dat er geen vergrijzing door
cement zal gebeuren.
Met de meeste hoogachting
Dr. Gert Remmerie

Lezersbrief Brugs Handelsblad
Aan een oud-bewoner van het Lappersfortbos
In het Brugs Handelsblad van 31 augustus 2007 lazen we een opmerkelijk interview
met een ex-Lappersfortbosbewoner, Gert Remmerie, die als arts werkt op Gran
Canaria. Als kind bracht hij zijn jeugdjaren in Brugge door. Van 1970 tot 1974
woonde hij in het bekende Lappersfortbos, tot zijn ouders naar Gijzegem verhuisden.
In het interview zegt hij dat hij zijn ouderlijke huis nog eens wil bezoeken… nu hij
even in België is.
We hebben meneer Remmerie gebrieft over de stand van zaken. Zijn vervallen
ouderlijke huis werd gerestaureerd door de bosbezetters en werd bij de ontruiming
van het Lappersfortbos, vijf jaar geleden, half ingebeukt door de bulldozers. Het
integrale bos is er gelukkig nog.
Gedane zaken nemen geen keer. De toekomst kijkt ons aan. Met een grijnslach of een
blik van mededogen? Dezer dagen kan de knoop doorgehakt worden. Wordt het
Lappersfort een vredesbos of een politieke vloek? Wordt de villaruïne een bedrijfsrestaurant voor de Fabricomgroep of een ontmoetingsplaats voor burgerschap: een
rondetafel voor bestuur en volk?
Bij deze een oproep aan Patrick, Hilde en Mathilde dat ze zouden luisteren en de
duurzame grondenruil zouden uitvoeren, zodat het Lappersfort een vredes- en
stilteplek kan blijven.
De ombudsman liet ons weten dat onze klacht over onbehoorlijk bestuur ontvankelijk
is. Dus kan er misschien eindelijk wat info komen over de plannen rond de
Lappersfortweg?
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