Persbericht Groene Gordel Front & Lappersfort Poets Society
20/04/2008 dag van de aarde 22/04/08
Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal op een zomerdag niet ver van hier…
Op een dag doken ze op en zwermden uit...
We gaven ze te eten van onszelf.
Op een dag waren ze verdwenen.
Maar ze bleven. 's Nachts worden
we bezocht in onze eigen,
vreemdkleurige dromen.
Peter Verhelst

Sire, er zijn geen bossen meer…
Zopas werd in het Brugse Lappersfortbos het V-plan van het Groene Gordel
Front voorgesteld. De protestgedichtenwandeling begon met het sprookje ‘ Sire,
er zijn geen bossen meer…’ een oproep van mensen uit heel Vlaanderen die hun
stem aan de stemloze en bedreigde bomen geven. 3,5 hectare van het Lappersfortbos blijft nog steeds met vernietiging bedreigd. De strijd gaat verder. Het Vplan en het sprookje zijn on line op www.ggf.be Onze vredeshand weer eens
uitgestoken. Want wie wil er nu niet op de thee met Hilde en Alice in
wonderland. We stuurden als reactie op sprookjes van vrijdag en zaterdag in De
Standaard een lezersbrief. Op onze site komen 2 vroegere sprookjes: Pluk van
de Petteflet en zijn Torteltuinbos dat gered werd met Hasselbramen +
Roodpunkje en zijn vrienden en vriendinnen in een zonevreemd bezet bos
ergens in 2002.

V-plan, feestgeschenk aan overheid voor 6 jaar GGF
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V-plan voor vrede, vrijheid & duurzame vooruitgang: onze bijdrage
aan www.lentevanhetleefmilieu.be als lente voor bedreigde bossen?
Vredesoproep aan Suez-Fabricom Gti: trek als gentlemen’s agreement
uw aanvraag bouwvergunning voor Lappersfortbos in. Kies vredesbos!
Scooping duurzame grondenruil ( BPA Ten Briele ): allereerst een
locatie op een brownfield/leegstaande bedrijvencomplexen. Als men daar
geen mogelijkheid zou vinden voor een duurzame grondenruil, opteren wij
voor de site aan Blauwe Toren: de Spie & Blankenbergse Steenweg West.
Geen 2-vaksbaan door het Lappersfortdomein: goed nabuurschap! Laat het binnenkomende verkeer voor Ten Briele langs de
Spoorwegstraat ( Sint-Michiels ) binnenrijden en het uitgaande verkeer
langs de Vaartdijkstraat buitenrijden ( Oostkamp ). Goed nabuurschap
houdt de Paolatunnel open en wentelt niet alles af op de buren.
Nieuwe klacht onbehoorlijk bestuur ombudsman? Recent kregen we
een antwoord van de Brugse ombudsman ( jaarverslag ) op klacht 2
onbehoorlijk bestuur. Dit komt globaal aan bod vrijdag op berek en de
dinsdag erop tijdens gemeenteraad. Wij bezorgen nog reactie ten gronde.
Alles van waarde is weerloos ( Lucebert ) korte 1mei/rerum novarum
flyer-actie bij gemeenteraad 29 april 17u40 Stadhuis Brugge: over de
nieuwe dingen voor de bossen en de mensen…
GGF jarig : zes kaarsjes op de taart Voor de 6 mooiste GGF-momenten
zie V-plan op www.ggf.be

Red het integrale Lappersfortbos

Zo’n 14 ha van het huidige Lappersfortbos wordt principieel samen aangekocht
door Vlaamse overheid en stad Brugge ( zie onze niet-negerende dankbare
reactie 9-10/04 ) Dit stuk van het bos is veilig. 3,5 ha blijft echter acuut
bedreigd! Die mogen niet verloren gaan, want het sterk verstedelijkte Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan groene longen. Het mooie Brugge moet het
goede voorbeeld tonen, niet het slechte. Vandaag roepen we bosminister
Crevits en de 2 Vlaamse ministers Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt
( beide laatsten leden van het beschermcomité van het Lappersfortbos )
op om alle mogelijke pistes te bestuderen om het integrale Lappersfortbos als stadsbos te vrijwaren ( BPA-wijziging, nieuw groen RUP, duurzame
grondenruil, Fabricom-vredesbos-stichting met schenking voor 1 symbolische
euro, …). Door het laatste lapje Lappersfort te kappen zal Vlaanderen wereldwijd blunderen en Alice verder verdwalen in Wonderland.

Ook bossen verdienen respect
Waarom moeten bossen steeds wijken voor kantoren, loodsen en wegen? Wie
heeft de moed om de jarenlange verwaarlozing van het bosgroene erfgoed
eindelijk een halt toe te roepen? Op de dag van de aarde roepen wij op tot
respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de bedreigde zonevreemde
bossen, bomen, open landschap, natuur, groene gordels,…. Wordt Brugge –
Visart indachtig – culturele hoofdstad van het bosbehoud?

Volgende seizoenswandelingen Lappersfortbos
Zomerse gedichtenwandeling in het Lappersfortbos op zondag 6 juli 2008
om 14u30. Herfstwandeling, week van het bos op zondag 5 oktober 2008
om 14u30 met hopelijk een nieuwe doorbraak voor de zonevreemde bossen?
Gedichtendag 29 januari 2009 Wees die donderdag om 14u30 welkom in het
bos der dode dichters, het vogelvrije Sherwood van Brugge. ( We verzamelen
telkens aan hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat ). Steun de strijd voor
het integraal behoud van het Lappersfortbos 001-3811845-15.

Bosalarm : stop oorlog tegen de zonevreemde bossen
Teken als protest de on line bospetitie op www.ggf.be want straks gaan ze
misschien 7 voetbalvelden bos kappen aan Ten Briele. Als het toch zover komt –
ondanks zes jaar bosdiplomatie –, kom dan aan Lappersfort & Steenbrugge
vreedzaam protesteren. Wie verwittigd wil worden als ze kappen (smsbosalarm), mailt op lappersfort@gmail.com telefoonnummer. Zie ook
www.lappersfort.tk Hope for the best, prepare for the worst.

Gedicht voor Hilde en Mathilde Joris Denoo http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Mathilde word wakker
en sprookjesprinsessen
en ontsla de houthakker.
niet meer thuis kunnen komen.
Minister Hilde
Hilde, Mathilde,
zeg aan Mathilde
kom uit je schulp.
dat in een koninkrijk zonder bomen
Hilde, Mathilde,
een kind niet meer kan dromen
weg met de pulp.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, 0486/737220
Luc Vanneste, Groene Gordel Front, 050/390957

