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Kleurt SP.a rood?
In de Knack van begin mei 2008 ( 30 april – 6 mei ) lezen we over de uitdagingen voor de
SP.A. Wij willen de nieuwe SP.A nog even aandacht vragen voor een oud dilemma. De bussenstelplaats komt dankzij Steve Stevaert niet in het Lappersfortbos, de moeder der zonevreemde bossen. Ze krijgt haar plek naast het NMBS-station, op de leegstaande terreinen
van Bombardier. Het is natuurlijk absurd om ze weg te houden uit het Lappersfortbos om
daar dan wel loodsen en kantoren neer te poten.
Hopelijk zullen de lokale partijgenoten van Stevaert, Gennez en Van den Bossche uit Brugge
niet de historische fout maken om een stuk van het Brugse symboolbos te kappen. Het zou
cynisch zijn om zeven jaar strijd voor het integrale behoud te bezegelen met een vreemde
deal: geen bussen maar kantoren in het Lappersfortbos. Kleurt SP.a straks rood? Rood van
het verspilde bloed van bomen en bossen?
Er is tot op heden nog geen bouwvergunning in het Lappersfortbos om zeven voetbalvelden
erfgoed te vernietigen. Wij roepen burgervader Moenaert op om niet langer te aarzelen om
de Visart van het bosbehoud te worden. Een vredesalliantie voor bosbehoud www.ggf.be wil
hem de hand reiken. De kans op een vredes- en poëziebos ligt voor het grijpen. Het zou een
moedige keuze zijn, die zijn plaats in de geschiedenis verzekert.
We roepen de nobele krachten van goede wil binnen rood, oranje en blauw op tot een vredesdeal: een duurzame grondenruil binnen het kader van de afbakening regionaalstedelijk
gebied Brugge. Wij zullen niet nalaten om de komende dagen diplomatieke initiatieven te
ontwikkelen naar Suez-Fabricom Gti (wij gaan immers van de toekomst houden aldus hun
advertenties) en de bestuurders van Brugge. Een pinkstervredesbosbestand?
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
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Kleurt SP.a rood? Lezersbrief Brugs Handelsblad
In het Brugs Handelsblad van 2 mei heeft Renaat Landuyt het over enkele uitdagingen voor
onze regio. Het stadion-hoofdkwartierenproject in de groene gordel blijft voor ons onaanvaardbaar. Er zijn betere locaties te bedenken. De witte pion verdedigt de spie aan de Blauwe Toren. Wij willen Landuyt nog even aandacht vragen voor een ander dilemma. De bussenstelplaats komt dankzij Steve Stevaert niet in het Lappersfortbos. Ze krijgt haar plek naast
het station, op de terreinen van Bombardier. Het is natuurlijk absurd om ze weg te houden uit
het Lappersfortbos om daar dan wel loodsen en kantoren neer te poten.
Hopelijk zullen de lokale partijgenoten van Stevaert uit Brugge niet de historische fout maken
om een stuk van het Brugse symboolbos te kappen. Het zou cynisch zijn om zeven jaar strijd
voor het integrale behoud te bezegelen met een vreemde deal: geen bussen maar kantoren
in het Lappersfortbos. Kleurt SP.a straks rood? Rood van het bloed van bomen en bossen ?
Er is tot op heden nog geen bouwvergunning in het Lappersfortbos om zeven voetbalvelden
erfgoed te vernietigen. Wij roepen burgervader Moenaert op om niet langer te aarzelen om
de Visart van het bosbehoud te worden. Een vredesalliantie voor bosbehoud wil hem de
hand reiken. De kans op een vredes- en poëziebos ligt voor het grijpen. Het zou een moedige keuze zijn, die zijn plaats in de geschiedenis verzekert.
We roepen de nobele krachten van goede wil binnen rood, oranje en blauw op tot een vredesdeal: een duurzame grondenruil binnen het kader van de afbakening regionaal stedelijk
gebied Brugge. Wij zullen niet nalaten om de komende dagen diplomatieke initiatieven te
ontwikkelen naar Suez-Fabricom Gti (wij gaan immers van de toekomst houden aldus hun
advertenties) en de bestuurders van Brugge.
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