Persmededeling Fabricom - Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland 14.10.09

Opkuis & mogelijk aankoopvoorstel bedreigde stuk Lappersfortbos,
Brugge.

Dinsdagavond 6 oktober 2009 kwamen vertegenwoordigers van GDF
SUEZ Energy Services International nv, hiernagenoemd: Fabricom, en
het Groene Gordel Front www.ggf.be bij elkaar samen met enkele
Lappersfortbosbezetters en de advocaten van beide partijen.
Fabricom kon er kennis nemen van het mogelijke aankoopvoorstel
van de bosbeweging samen met Friends of the Earth (zie
www.saveforest.be). Ze verklaarde zich bereid om na te denken over het
voorstel. Indien de actievoerders effectief 32.000 mensen vinden die 50
euro willen storten om het laatste bedreigde stukje van het
Lappersfortbos te redden, is een nieuwe afspraak tussen de betrokken
partijen mogelijk midden november.
Het is duidelijk dat het in te zamelen geldbedrag (1,6 miljoen euro) niet
overeenstemt met de werkelijke industriegrondprijs. Maar aangezien dit
bos echter een symbooldossier is, gaan de betrokken partijen ermee
akkoord om elkaar terug te ontmoeten, indien dit minimumbedrag
benaderd wordt. Mogelijks kunnen dan nog andere initiatieven gevonden
worden teneinde als een volwaardig koper te worden beschouwd.
Op de bijeenkomst werden met de bosbezetters ook afspraken gemaakt
rond een vrijwillig opkuisplan. Dat plan wordt gefaseerd uitgevoerd over
een periode van zes weken. De opkuiswerken starten op 19 oktober, na
de week van het bos, en eindigen op 30 november. De bosbezetters
blijven gedurende de werken zo lang mogelijk de nacht doorbrengen in
het bezette bos. Fabricom is bereid te helpen met logistieke steun. Het
bezette terrein wordt eind november volledig vrijgegeven voor
behoudsoverdracht.
Fabricom dankt de bosbezetters en het Groene Gordel Front voor hun
bereidheid tot dialoog en hoopt dat ze samen met Friends of the Earth
veel geld inzamelen. Op 1 december kan GDF SUEZ Energy Services
International nv weer vrij beschikken over zijn eigendom.

Het Groene Gordel Front roept de bosbezetters op om de gedachte aan
het vredesbos intact te bewaren en begin december nieuwe projecten
uit te bouwen voor een betere en andere wereld.

