Ook het zogenaamde GGF houdt zich bijzonder rustig...

OPEN GGF-BRIEF AAN PATRICK MOENAERT,
burgemeester van Brugge die Scone...
Patrick Moenaert : Ook het zogenaamde Groene Gordel Front
(GGF) houdt zich bijzonder rustig. Bij het Lappersfort-dossier was
het kot te klein voor drie hectare industriegrond die zou worden
ingenomen. Nu gaat het over een landbouwzone in de groene
gordel en toch hoor je het GGF amper. ( De Standaard regionaal
West-Vlaanderen van 26 februari 2008 )
Het siert de burgervader van onze stad dat hij interesse toont voor onze
werkzaamheden als netwerk rond de bosgroene gordel. Om hem gerust te
stellen kunnen wij hem meedelen dat we ons best doen en dit als klein
duimpje. Het wedervaren van the fellowship of the Lappersfort is te volgen op
www.ggf.be .
Gewoon even vermelden hoe we sinds de eerste geruchten na de
gemeenteraads-verkiezingen oktober 2006 zijn tewerk gegaan rond
het dossier Loppem.
Toen we via boer Louis te horen kregen dat de Loppemse landbouwgrond in de
groene gordel zou verdwijnen voor een voetbal-shopping project hebben we
begin november 2006 een standpunt ingenomen met een reeks andere milieuen natuurbewegingen. Dit hebben we herhaald eind november 2006 nog
voordat de witte pionnen opstonden in Loppem. Sindsdien hebben we de witte
pion in stilte en achter de schermen gesteund waar nodig. Het is een dossier
dat beheerd wordt door de witte pion www.wittepion.be en dat respecteren
we. Maar waar mogelijk zijn we heel solidair geweest met de strijd van de
witte pionnen. Er vloeiden hierover zelfs enkele gedichten uit de pennen van
onze bosdichters. Loppems witte paarden lees je onderaan. Het gedicht
Loppem, Zedelgem & Roger Raveel werd voorgelezen tijdens de voorbije
gemeenteraad in Zedelgem.
Er is een stellingname geweest van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en de
West-Vlaamse Milieufederatie; die steunden we en die hebben we mee helpen
schrijven. Ook de brief aan de betrokken overheden 'Club Brugge blijft' die
uitgedeeld werd aan de voorbije Brugse gemeenteraad februari 2008 hebben
we mee onderschreven. Op de komende nacht van de duisternis in Loppem,
15 maart, de fakkeltocht van de witte pion zullen we met velen aanwezig zijn.
We steunen de piste van onze burgervader en denken niet vanuit de noodzaak
van nog een winkelcentrum. Maar uiteraard niet in het ecologisch- en
archeologisch waardevolle Chartreusegebied of de groene gordel van Loppem.
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Wij hebben ook bij de Mer-cel een oproep gedaan om de planMER ernstig te
houden en ernstige alternatieven te onderzoeken. Ook de inname van een
verlaten bedrijventerrein of "brownfield" om de nood van Club Brugge te
laven. Het is een absolute noodzaak dat het MER meerdere alternatieve
Brugse locaties, waarvoor geen "greenfields" moeten sneuvelen, onderzoekt.
We denken daarbij o.a. aan een studie naar potentiële locaties in de
Zeebrugse achterhaven of het herbekijken van de reeds door U-Place
onderzochte locaties. De Vlaamse regering heeft in juli 2007 nog een
maatregel genomen, die privé-investeerders wil stimuleren om "brownfields"
i.p.v. "greenfields"te ontwikkelen. Zij kunnen daardoor genieten van financiële
en juridisch-administratieve ondersteuning. Met de ontwikkeling van een
zogenaamd brownfield of braakliggend bedrijventerrein, zou Club Brugge
alvast een meer maatschappelijke verantwoorde keuze maken. Ook de andere
kant van de site aan de blauwe Toren dient onderzocht te worden. Die
gronden worden vanaf 2010 industrieterrein. ( cf. artikel Het Laatste Nieuws
29 februari 2008 ).
Als netwerk hebben wij in onze schoot verschillende verenigingen en één
daarvan is de juridische dossier-opvolger voor de groene gordel. Het zal de
burgemeester niet ontgaan zijn dat er nog geen hoofdkwartieren zijn ingeplant
in de groene gordel. Groen vzw strijdt dapper verder, ook met onze steun.
Groen vzw-lid Jozef De Coster is tevens erevoorzitter GGF.
Tot slot heeft de burgemeester goed gezien dat we ons nu vooral concentreren
op het bedreigde Lappersfort, als symbooldossier van de zonevreemde bossen.
Dat ligt dan ook in onze stad. Belangrijkste opdracht blijft het hart veroveren
van politici van goede wil en we hopen dat onze burgervader er één van wordt
en dat de overheid de bijlen opbergt en het Lappersfort heel laat. Na de
ontruiming zou dat immers een tweede mokerslag zijn in het gezicht van vele
duizenden mensen van goede wil en de milieu- natuur- en bosbeweging
errond. We hebben niet gestreden tegen een bussenstelplaats om loodsen en
kantoren te krijgen. Tenzij Brugge de hoofdstad van het cynisme wil
worden...Onze vredeshand blijft uitgestoken naar de burgemeester. Het
Fabricom Poëzie en Vredesbos is tergend haalbaar. Als christen is zijn opdracht
ook bosbehoud als zorg voor de schepping. Het kan niet dat de linkerhand
vandaag bomen plant en dat morgen de rechterhand bossen hakt. Bosaanplant
en bosbehoud zijn één als zuurstof voor het leven in de strijd tegen alles wat
kanker veroorzaakt.
Patrick Moenaert is als burgemeester welkom bij onze club van Brugge die
naar analogie van de Club van Rome grenzen aan de stad stelt. De ecologische
Brugse voetafdruk dienen we te respecteren. We moeten Loppem dus best niet
annexeren. En het Lappersfort bos blijft bos ! Recent schreven we zelfs nog
een gedicht voor hem met een vriendelijke knipoog omdat we toch een beetje
van hem houden en hem dromen als mens en politicus van goede wil...
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=460
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Bij het aantreden van blauw-rood-oranje in Brugge schreven we begin 2007
een open driekoningenbrief. Brugge, plus est en nous. Over thuiskomen in bos
en stad. Op zoek naar een thuisindestadplek stellen wij een thuisindestadombudsvrouw en ideeënfluisteraars voor. We hopen dat 'burgers en
burgeressen' in actiegroepen en adviesraden au sérieux genomen worden en
dat deze bestuurscoalitie participatie en coproductie hoog op de politieke
agenda inschrijft en een Forum voor open communicatie uitbouwt. Structureel
en financieel dient werk gemaakt te worden van een thuisindestadplaats. Een
stadhuis waar medekrachten kunnen groeien en bestuur en burgers samen
stad kunnen zijn. Rond het Lappersfortbos zou dan een feest van verbinding
kunnen groeien. Thuis in de stad en hut bos ! Verbeelding in de hoofdrol en
fantasie aan de macht !
De lokale overheid zal hopelijk in de komende lente antwoorden wat ze vindt
van onze 13 voorstellen uit onze open participatie brief aan de nieuwe Brugse
bestuurscoalitie. En hopelijk bekijken ze het Spirit-voorstel ook eens voor
Blauw-zwart aan de Blauwe Toren te situeren. Want de alternatieve
wisselmeerderheid pro Loppem is zeer betwist en zal enkel leiden tot een
juridische toren van Babel. De spelertjes van Club Brugge zongen 'Loppem is
van ons' en de waarheid komt uit de kindermond. Het dossier Loppem is zoals
het dossier Lappersfort : een bokshandschoen in het gezicht van een hele
bevolkingsgroep, deze keer een gans dorp. En dat doe je niet ongestraft. Het
is echter nooit te laat om op zijn stappen terug te keren en naar een voorstel
te zoeken dat gedragen is door een echte meerderheid, bij volk en politiek. En
niet enkel bij de lobbygroep van projectontwikkelaars van winkelcentra.
Luc Vanneste, secretaris GGF & Peter Theunynck, voorzitter GGF, www.ggf.be
LOPPEMS WITTE PAARDEN www.wittepion.be
Opzij, opzij, opzij
" Koning " voetbal komt nabij
met eurovazallen op zoek naar geld :
vredig Loppem, uw dagen zijn geteld.
Landbouwer, ruim baan,
de voetbalgekte komt aan.
De vox populi eist brood en spelen,
de rest kan haar niet veel schelen.
Succes leidt in vervoering
en de massa juicht van ontroering.
" Koning " voetbal is aan zet en
massahysterie vergalt de pret.
Rouw landbouwer, rouw in deze gouw,
men spelt u leugens op de mouw.
Koester uw vruchtbare akkers,
Hoed u voor poenpakkers.
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Laat de (geld)adel niet betijen
op uw vruchtbare landerijen.
Investeerders en beheerders
hebben vaak dezelfde begeerten.
Wordt het maatschappelijk debat
nu echt een bodemloos vat?
Witte paarden, een ganse horde,
zetten zich grimmig in slagorde :
actiegroepen en democraten
versus tollenaars en geldfanaten.
Strategen reiken elkaar de hand
in dit groene, Brugse ommeland.
Witte pionnen laten niet met zich sollen :
de grasmat moet niet vrij van mollen.
Loppem, Loppem, laat dit niet gebeuren,
Brugges groene gordel begint te scheuren.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
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