Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 15/01/06
Het Groene Gordel Front dankt SP.a voorzitter Johan Vandelanotte voor de
vriendelijke ontvangst en voor het open en eerlijk gesprek dat het zaterdagnamiddag met hem had. We maakten van de gelegenheid gebruik om een
Lappersfortbos-kapelletje (van de muze van hut bos) te overhandigen voor in
het rode hoofdkwartier en stelden ook onze komende acties voor. We herhaalden onze driekoningen-oproep aan SP.a om opnieuw een bouwvergunning
te weigeren aan de Fabricom groep voor het zonevreemde industriegedeelte
Bufferbos BPA Ten Briele. Anders is een kleine 3,5 ha Lappersfortbos accuut
bedreigd voor kantoren en loodsen. Als middenveld blijven wij duurzame
oplossingen nastreven waarbij overheid en eigenaar alternatieven worden
geboden. Kunnen we het maken een deel van het bekendste zonevreemde
Vlaamse bos te kappen ???
Het Groene Gordel Front vraagt aan de verschillende overheden om alle duurzame mogelijkheden
uit te putten zodat geen bomen dienen gekapt te worden in het bufferbos BPA Brugeoise, fase Ten
Briele. Dit kan als de politieke wil gevonden wordt om een duurzame ruiloperatie (van beschikbare
gronden met potentie) op te zetten tussen de overheden en de Fabricom groep ( dit kan perfect
gebeuren binnen het kader van de Vlaamse afbakening of in de context van de komende regionale
afbakening stedelijk gebied Brugge ). Zo kan de Fabricom groep toch aan broodnodige
economische ontwikkeling doen en kan het door velen gekoesterde Lappersfort heel blijven. Zo
krijgen mondige burgers en burgeressen ook geen tweede trap op hun ziel !
Het Groene Gordel Front is niet uit op oorlog en heeft respect voor de mensen van het Brugse
Stadsbestuur & de Fabricom groep. We hopen van ganser harte dat dit bos-conflict op een
duurzame manier tot een goed einde kan gebracht worden. Daarom organiseren we de
komende acties onder het motto "RED HUT BRUGSE VREDESBOS !!!"
* donderdag 26/01 : Een stadsdichter(es) voor Brugge : flyer-actie ‘ een bos vol stadsgedichten
voor Brugge’ gedichtendag, stationsplein Brugge 18u. - 20u ( Peter Theunynck, bosdichter van de
Lappersfort Poets Society entert Brugge met dierbare woorden en zinnen ) * dinsdag 31/01 :
Geen bouwvergunning in Lappersfort : prik-actie voor gemeenteraad, Burg Brugge 18u. * zaterdag
04/03 : Fakkeltocht Red Hut Bos (nacht van de duisternis) : Om 19 uur start op de Burg van Brugge een ludieke rouwstoet als positieve treurmars naar hut Lappersfortbos (een initiatief van de
Lappersforters met GGF-steun) * dinsdag 25/04 : Duurzame zetelzetting voor bos & stad voor het
stadhuis van Brugge, 18u. bij de start gemeenteraad ( een initiatief van de Hanzestadcoalitie ) * acties week van hut bos worden later aangekondigd * woensdag 6 december : Vijfde Sinterklaasschoenzetting voor bos & stad + een duurzaam/dierbaar stadsbestuur 2007, voor stadhuis Brugge
15u.

Aan die met ons leven
Wat zijn dat voor tijden
waarin een boom, een bos
bijna een misdrijf is...?
vrij verkort naar Bertolt Brecht
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be
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