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Be t r e ft : u w ve r zoe k schr ift a a n de ge m e e nt e r a a d va n 2 9 ok t obe r 2 0 0 9

Geacht e heer,
Uw verzoekschrift van 29 okt ober 2009 bet reffende " de laat st e noodkreet vanuit het
bezet t e Lappersfort bos" w erd voorgelegd aan de gem eent eraad van 23 novem ber ll.
De gem eent eraad beslist e om u t e ant woorden als volgt .
U diende een verzoekschrift in over de t oekom st v an de 3,5 ha zonevreem d Lappersfort bos
aan Ten Briele.
1. Eerst een beknopt e t erugblik op de gevoerde procedure.
De m ogelij kheden voor dit gebied langs Ten Briele zij n vast gelegd in het bij zonder plan van
aanleg ( BPA) La Brugeoise - fase Ten Briele. Het bet reft m eer bepaald indust rie, nij ver heid,
am bacht elij k e bedrij ven, st apelplaat sen, aut obusst elplaat sen, onderhoudsat eliers,
kant oren en een cont ainer park. Dit BPA werd door de gem eent eraad in zit t ing van 30 m ei
2000 unaniem aanvaard én vervolgens door de hogere overheid goedgekeurd ( M.B. 19
j anuari 2001) . Het St adsbest uur is en blij ft van oordeel dat wat eerder dem ocrat isch beslist
werd ook uit gevoerd m oet worden. De bouwaanvraag die Fabricom heeft ingediend voor
Ten Briele is inm iddels in 2008 ook goedgekeurd.
2. Het GGF voert aan dat de bouw van kant oren en bedrij fsruim t es langs Ten Briele de
leegst and hiervan in Brugge nog verder zal vergrot en. Wij hebben de huidige t oest and
even lat en nakij ken door onze dienst en.
Op de invent aris van leegst aande en verwaarloosde bedrij fsruim t es st aan er m om ent eel
am per 9 sit es in ‘indust riegebied’, ‘gebied voor m ilieubelast ende indust rieën’ én ‘gebied
voor am bacht elij ke bedrij ven of KMO’s’ sam en. Als w e de sit es bedoeld voor
havengebonden bedrij ven hier buit en beschouwing lat en, dan gaat het om 6 locat ies m et
een t ot ale oppervlakt e van nauwelij ks 5,7 hect are over het volledige Brugse grondgebied.
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Het is belangrij k t e verm elden dat de sit e van Fabricom aan Ten Briele eveneens deel
uit m aakt van deze lij st en 2,1 ha om vat .
Uit deze cij fers blij kt derhalve dat er geen overschot aan t erreinen voor niet havengebonden bedrij ven in Brugge aanwezig is. Bovendien leert de prakt ij k dat heel wat
kandidaat - invest eerders voor Brugge op zoek zij n naar ruim t e voor niet - wat ergebonden
KMO’s. De nood aan dergelij ke sit es in Brugge is acuut .
3. Dan is er t enslot t e de discussie over de evolut ie van het bosbest and in Brugge. De
cij fers zij n wat dat bet reft m eer dan overt uigend. Alle overheden sam en hebben de laat st e
15 j aar in Brugge m eer dan 300 hect are ext ra groen verworven. Dat is bij na 100 keer
zoveel als waar er sprake van is in dit ‘sym booldossier’ van het Lappersfort bos.
We geven enkele voorbeelden. De Vlaam se overheid verwierf 34 ext ra hect are voor
verdere bosuit breiding nabij de bossen van Ryckevelde, bovenop de best aande 20 hect are.
De provincie West - Vlaanderen verwier f m eer dan 25 hect are in het Tillegem bos; dit dom ein
t elt nu al m eer dan 100 hect are. De st ad Brugge kocht 35 hect are ext ra aan in het dom ein
Beisbroek, Tudor en Chart reuzinnenbos; de t ot ale oppervlakt e bedraagt nu m eer dan 150
hect are. En last but not least , de gem eent eraad keurde in zit t ing van 2 sept em ber 2008 de
aankoop door de St ad en het Vlaam s Gewest goed van 13 hect are Lappersfort bos, het
groot st e gedeelt e dus, t egen de prij s van 1,3 m ilj oen euro, een bedrag verdeeld t ussen de
St ad en het Vlaam s Gew est .
Op die m anier beheren de overheden t hans sam en m eer dan dan 1.000 hect are groen en
bos in Brugge.

Wij beschouwen hierm ee uw verzoekschrift afgehandeld conform art ikel 203 van het
gem eent edecreet .

Met beleefde groet ,

Johan COENS
St adssecret aris

Pat rick MOENAERT
Burgem eest er
Voorzit t er van de gem eent eraad
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