Van: "Groene Gordel Front" <groenegordelfront@myonline.be>
Aan: "Lappersfort Poets Society" <lappersfortpoetssociety@skynet.be>
CC: <EEN.BOS.RED.JE.NOOIT.ALLEEN@torteltuinbos.com>
Onderwerp: (pers kort bijl - ages) GGF bosbrief aan de overheid & oproep Min.
Kathleen, beschermcomité Lappersfort
Datum: donderdag 10 april 2008 11:40

LS, in bijlage leest U de officiële GGF-reactie naar de betrokken overheden en SuezFabricom Gti ( het bos schreeuwt om uw hulp ) met onze wensen voor rood, oranje en blauw.
Morgen, vrijdag vergadert het schepencollege van Brugge, alsook de Vlaamse regering.
Het kan een fatale vrijdag worden voor het Lappersfort als er een bouwvergunning
gegeven wordt voor kap 7 voetbalvelden 3,5 ha zonevreemd bos.

Bij deze ook een militante oproep aan Minister Van Brempt ( lid
beschermcomité Lappersfortbos ) om stilaan te gaan dwarsliggen in het dossier
2-vaksbaan door Lappersfortdomein. Onze voorwaarden blijven geldig: ja,
maar : handen af van de industriezone.
Ons alternatief C-plan ( on line op www.ggf.be april 2007 ) blijft uiteraard ook altijd geldig.
Zeker nu er protest komt uit Oostkamp. Ook Bombardier koos in oorsprong niet voor het
sluiten van de Paolatunnel maar voor een verdeling van de lasten over Oostkamp en SintMichiels ( aan de rand van een wijk ). Dit zou voor beide de stok in 2 doen. Nu verschuift
Brugge zijn problemen door naar de mindere burgers van Oostkamp en Assebroek. En de
betere brug van Steenbrugge daar kunnen we nog jaren naar fluiten. Zie perssites protest.
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24341 SP.a wil geen E50
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=VP1QGF7V&PostCode=8000
Het wegendossier "verbreding Vaartdijkstraat & 2-vaksbaan door Lappersfortdomein" dat
ter inzage lag bij de wegendienst bevatte zeker enkele leugentjes om bestwil nu Fabricom
Gti toegeeft dat het de bosgronden aan het Lappersfort niet nodig heeft voor eigen gebruik
(Het Laatste Nieuws dinsdag). Er zal gekapt en gebouwd worden en daarna verkocht.
Terwijl de leegstand in die buurt welig tiert...Of hoe geld speculeert en daardoor van het
vredesbos een slagveld zal maken. Brugge zal honderden nieuwe ha industrieterrein
afbakenen (RGB, zie scoping planMER) en wil kost wat kost toch een lapje vredesbos
vernietigen, de bijl zettend in de ziel van de Bosgroene beweging van wakkere burgers...
Christendemocratische en Socialistische hypocrisie?
In het bewuste openbaar dossier onderzoek wordt gemeld dat de 2 vaksbaan door
Lappersfortdomein nodig is voor de toekomstige ontwikkelingen van Fabricom Gti en zijn
500 werknemers die daar kantoor zullen houden. Niet voor Bombardier.
Bombardier kan nog 1000 jaar in Brugge blijven met ons C-plan !
Rood, oranje en blauw : het is nooit te laat om de vrede in het Poëziebos te verklaren. Om
die eis kracht bij te zetten zal het GGF aan de vooravond van 1 mei een bescheiden flyeractie houden bij de gemeenteraad van dinsdag 29/04 vanaf 20 voor 6 's avonds. Ja
aan rood-oranje 1mei klimaat rerum novarum voor de zonevreemde bossen. Maar uiteraard
is er eerst op 20 april om 14u30 de protestgedichtenwandeling met Joris Denoo & Peter
Theunynck in het bedreigde Lappersfort Poëziebos . Ondertussen vloeide reeds nieuw
stadshekeldicht uit de pen van één van de bosdichters in bijlage : leefbaar co-territorium.
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
(GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957,
secretaris GGF, www.ggf.be http://ggf.regiobrugge.be Het LAPPERSFORTMUSEUM online
http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 ( foto' s gedichtendag 2007 )
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
graag een neen-reply als we de boom N kunnen

