Twee Lezersbrieven Brugs Handelsblad
* Orwell in Brugge ?
In het Brugs Handelsblad van 21 december 2007 wordt een politiek trio ten tonele
gevoerd. Drie mensen in wie we ooit geloofden. Drie politici die we nog niet
opgeven in onze boshoop en gebeden.
De burgemeester is het eerlijkst. Hij is dan ook een machtig man. Schepen Van
Volcem vergist zich in het Chartreusedossier. Het is niet de groene politieke partij,
maar de anders gaan leven beweging Groen vzw die klacht indiende bij de Raad
van State. Dat komt er van als je alleen voor de verkiezingen met de milieu-, natuuren bosbeweging praat.
Schepen Lambrecht zit inderdaad nog in het beschermcomité van het
Lappersfortbos. Maar hoe lang nog? Haar orwelliaanse gedachte dat het
Lappersfort niet verdwijnt en dat er foute info wordt verspreid komt over als
newspeak. De strijd ging om de bussenstelplaats in het bufferbos. Dat stuk
Lappersfortbos wordt nu mogelijks gekapt ( 7 voetbalvelden ) voor loodsen en
kantoren. Die dan ook om een ontsluitingsweg ( 3 voetbalvelden ) vragen.
Een duurzame grondenruil tussen de overheid en Suez-Fabricom Gti blijft de beste
oplossing voor alle Bruggelingen. Om politici van goede wil te helpen en alsnog een
open bosoorlog te vermijden, hebben wij 10 boekentips op www.ggf.be on line. Als
suggestie voor de kerst- en eindejaarspakjes. Hopelijk blijft de Spirit van Visart nog
een beetje hangen in de stadhuizen van onze streek. Hoop doet leven, ook in 2008
blijven vredesbossen heilzaam voor het opwarmende klimaat.
Luc Vanneste, Groene Gordel Front
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
* Geachte redactie,
In het interview van het Bru.Ha. van 21 dec.'07 met Schepen Mercedes Van
Volcem staat ten onrechte dat Groen! (politieke partij) in het Chartreusedossier
klacht heeft ingediend bij de Raad van State tegen de "voorafname" van dit gebied
als industriezone, zonder te wachten op de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Brugge. De milieuvereniging Groen vzw wijst er op dat zij het is die een
klacht heeft ingediend bij de Raad van State tegen het GRUP Chartreuse en niet
de politieke partij Groen!
Groen vzw ziet niet in waarom die klacht nu "zonder voorwerp" (dixit Mercedes
Van Volcem) zou zijn, daar het regionaalstedelijk gebied Brugge nog steeds niet is
afgebakend. Of is het misschien zó dat Minister Van Mechelen anticipeert op een
nederlaag bij de Raad van State door nu reeds een nieuw GRUP ( gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ) voor te bereiden ?
Voor Groen vzw, Erik Ver Eecke, voorzitter

