
beste,  
  

Wij met www.poeziebos.be hebben sympatie voor de diensten en de agentschappen 
die in (west-) Vlaanderen en Brugge instaan voor het beleid. Zelfs voor de ministers 
en de schepenen. Zij zijn van zonsopgang tot zonsondergang in de weer voor onze 
toekomst...en dat zijn wij ook. En daarin voelen we verwantschap ! 
  

Langs de Brugse Spoorwegstraat zijn 2 berken oranje gemarkeerd. Ze zijn zeker niet 
dood, integendeel...Er staat een bord aan en om het te lezen moest ik op het fietspad 
op mijn knieën gaan zitten langs een drukke weg. Net niet overreden...Als men het 
lef heeft op bomen te kappen in deze zuurstofarme tijd dan zou men altijd moeten 
erbij melden met welke bomen men de kap gaat herstellen. Meestal gebeurt er na de 
kap verder niets. Later dit jaar krijgt U onze reactie ten gronde. Kan U ons een mail 
sturen betreffende aankondiging zodat we de info op een deftige manier 
kunnen lezen en verwerken ? 
  

Idem langs het Lappersfortbos in de Vaartdijkstraat waar 53 populieren gekapt gaan 
worden. Om het kleine A4 tje te lezen dat heel hoog hangt moet je op een berg 
steenafval gaan staan met rottend groen tussenin. Op gevaar van je nek te 
breken...Later dit jaar krijgt U onze reactie ten gronde. Kan U ons een mail sturen 
betreffende aankondiging zodat we de info op een deftige manier kunnen lezen 
en verwerken ? 
  

Ik wil hier eigenlijk iets fundamenteels betwisten. Namelijk het recht op moderne 
inspraak. Alle openbare onderzoeken zouden best gebundeld worden op een 
toegankelijke regio- of stadssite. Nu breek je bijna de benen om op het terrein de 
gele/witte brieven te gaan lezen. Moderne inspraak aub. ? Dus ook on line te 
consulteren in de nabije toekomst ? Als je iets ziet hangen dat de zaak van de boom- 
of bosbeweging aanbelangt dan kan je naar de site surfen. En ook dat er een dienst 
is die maandelijks een mailtje stuurt met de aankomende vergunningen ? 
  

Wat denkt de Vlaamse ombudsman hierover ? Hoe de participatie-renaissance 
concreet op het veld vorm geven zonder dat het een klucht wordt ? 
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487  
  

Ten gronde moet Vlaanderen ( best agentschappen samen met alle inwonende 
diensten provincie en stad en eventueel ook infrabel en AWZ ) zijn 
vergunningenbeleid in een modern jasje steken ? We hopen dat U er werk van maakt 
in 2012 en natuurlijk dat U zo weinig mogelijk bomen en bossen kapt !! Bomenvisie 
Poëziebosnetwerk  Plan van aanpak zonevreemde bossen: bosbrief van minister 
Joke Schauvliege, advent 2011 
  

beste particpatie-groeten,  Luc Vanneste 

www.poeziebos.be  
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