30.11.09 GGF AFSCHEID strijdtoneel bpa Ten Briele
Minnelijke bosschikking loopt vannacht ten einde, perstekst
Sinds augustus 2001 heeft het Brugse Lappersfortbos (bpa Ten Briele) geschiedenis
geschreven (zie www.regiobrugge.be). Dit unieke verhaal van geweldloze koppigheid
verdient geen slecht einde. Toch staat dat misschien te gebeuren. Vannacht loopt de
pacificatie van Brugge (tolerantie gevat in een contract) immers ten einde.
Vandaag neemt het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (www.ggf.be )
afscheid van dit zonevreemde bos van 3,2 ha in BPA Ten Briele. We zijn trots op de
resultaten van acht jaar onafgebroken actie. 13 ha Lappersfort is nu beschermd
Poëziebos geworden. Bovendien staan de zonevreemde bossen nu definitief op de
politieke agenda en in het Vlaamse regeerakkoord.
We zijn er niet in geslaagd het integrale Lappersfortbos te redden. Met pijn in het hart
zeggen we vaarwel aan dit geliefde stukje zonevreemd bos van 3,2 ha. Met GDF
SUEZ Fabricom en de tweede bosbezettersgroep hebben we evenwel een eerbare
poging ondernomen om tegenstellingen te verzoenen en bossen te redden. Het is
een interessante oefening geweest die ogen en deuren geopend heeft en die
misschien wel interessante perspectieven opent.
Als GGF hebben we gedaan wat we konden en we zijn tot het uiterste gegaan. We
hebben onze verantwoordelijkheid genomen en ons met liefde ingezet voor
duurzaamheid en dierbaarheid.
We wensen alle belanghebbenden (bosbezetters, bedrijfswereld, politici,…)
mildheid in zien, oordelen en handelen toe. Als GGF blijven we poëziewachters
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php van het geredde bos. We blijven
ook ijveren voor meer openheid, overleg en democratie in de stad Brugge.
Onze GGF-gedichtendagactiviteit in het Lappersfort Poëziebos is on line op
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=7
Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957 & Peter Theunynck, voorzitter GGF 0486/737220

Zeggen Peter
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Niets zeggen.
Niets zinnigs zeggen.
Niets zinnigs zeggen te weten.
Niets zinnigs weten te zeggen.
Niets weten te zeggen.
Niets zinnigs.
Niets.
Niet dat het je spijt.
Niet dat je geen tijd.
Niet dat het niet in je macht.
Niet dat het niet aan jezelf.
Niets zinnigs.
Niets zeggen.
Niets.

