De politie, je bosvriend
In het Brugsch Handelsblad van 24 december 2010 lezen we dat de politie het
Lappersfort drie keer ontruimde. Dat klopt, al vond de tweede ontruiming plaats in
2008 en de derde in 2010. En niet in 2007 en 2009. Maar dat zijn details in de negen
levens van het Lappersfortbos, ondertussen een stilteplek met Hugo Clauspad.
De korpschef van de Brugse politie Philippe De Wulf krijgt van mij in alle geval ook
een eresaluut ( niet voor de ontruimingen natuurlijk, die feedback laten we over aan
de bosbezetters ). Als bosdiplomaten hebben wij met het GGF www.ggf.be altijd een
goed contact gehad met de politie en het sierde de korpschef dat hij bij onze vele
acties ( oa. aan de gemeenteraad ) altijd even een hand kwam geven en een babbel
slaan. Met af en toe tussen de lijnen enkele wijze tips voor actievoerders.
De negen voorbije jaren hebben wij veel politiemensen gezien en de gesprekken met
hen hebben ons er nog meer van overtuigd dat bomen een zaak zijn van het
algemeen belang. Van de zuurstof en de ademruimte.
Die zorg voor de polis en het algemeen belang vertalen we binnenkort in een derde
particiaptie-verzoekschrift aan de gemeenteraad . De heren en dames bestuurders
van onze stad kunnen nog iets leren van de korpschef : hij hield contact met ons : in
goede en kwade dagen. En dat is kostbaar. En duurzaam.
Luc Vanneste, Groene Gordel Front www.ggf.be

Veilige stad ?

BRUGGE Een dossier dat in het geheugen van Philippe De Wulf gegrift blijft, is de
ontruiming van het Lappersfortbos. Maar is Brugge nu ook een veilige stad met
camerabewaking ?
"De politie heeft het Lappersfortbos drie keer moeten ontruimen : in 2002, 2007 en 2009",
vertelt Philippe De Wulf. "Ik ben blij dat wij erin geslaagd zijn om die klus telkens in een dag
tijd te klaren. In Duitsland en Nederland duren gelijkaardige ontruimingen wekenlang. We
hebben die acties zeer goed voorbereid. Op den duur kenden wij elke boom in het
Lappersfortbos. We kregen voor de operatie de hulp van het federale lock-on team, dat
gespecialiseerd is in het 'bevrijden' van bezetters die zich vastgeketend hebben aan bomen. Er
is geen nodeloos geweld gebruikt, wat de bezetters ook achteraf zegden. Maar het is natuurlijk
hun taak om te protesteren en zo media-aandacht te krijgen. Elke bezetter kreeg drie
aanmaningen om zich los te maken. Al bij al is het goed verlopen, niemand raakte gewond."
(SVK)
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