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AUX ARBRES CITOYENS !
(*) PARTICIPATIEWIJZER BRUGGE 2013 & diplomatie poeziebosbeweging
The fellowship of the participation : 10 jaar in de ban van het foute BPA Ten
Briele, Lappersfortbos. Democratie als plaats van verbinding : verbeter wereld, begin
bij de gemeenteraad ! Gemeenteraadsleden naar straten, pleinen & bossen.
Poëziebosnetwerk steunt Participatiewijzer Brugge 2013 ( lees ook pagina 5 bericht
over Sneeuwwitje Sint-Annabos & Roodkapje Lappersfortbos en de levende hoop )
De schreeuw van wakkere burgers & verenigingen om samen thuis in de stad te
komen http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzer-bruggemet-antwoorden-politieke-partijen?cat=27 http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx
Wij roepen Brugse politiek & kopstukken op tot betere participatie. Bruges plus est en nous !

Wij www.poeziebos.be vragen de Brugse politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen 2012 deelnemen om de participatiewijzer in te schrijven in komende bestuursakkoord 2013. Als wakkere burgers & burgeressen, verenigingen &
burgeractiegroepen willen wij het goede van Brugge waarderen en verfijnen. Ook de
participatie. Hieronder 3 tips uit onze participatiewijzer, een soort 10 geboden. Mede
gegroeid in praktijk van een GGF-boskat met 9 levens, wijlen Groene Gordel Front.
* De stad is oprecht geïnteresseerd in wat burgers naar voren brengen en laat dat
merken in woord en daad. Van burgers mag een constructieve bijdrage worden
verwacht * De stad weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing
en maakt dat zichtbaar * De stad motiveert haar besluit waarbij ze aandacht besteedt
aan door burgers naar voor gebrachte (tegen)argumenten. (dank ombudsman Nederland)
Van bezette Lappersfortbos 2001 naar Hanzestadcoalitie voor een duurzame &
dierbare Unesco Werelderfgoedstad 2012: protest om participatie. Telkens met de wil
om brugge(n) te bouwen & onszelf en het algemeen belang te vertegenwoordigen.
Onder de brede mantel van de Hanzestadcoalitie zijn wij steeds op zoek gegaan
naar de betere stad. Met alternatieven & oplossingen bij de overheden & de politici
van goede wil op visitatie. Eerste inspiratie kregen wij van www.stratengeneraal.be
en nu bieden we stad & wereld een Participatiewijzer aan. Tevens deden we Brugge
een cadeau http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx
Het begon met de Mina-raad die in 2002 integraal behoud van het Lappersfortbos
adviseerde en het schepencollege dat het omgekeerde deed. Een dialoog ten
stadhuize was de contrastervaring van 2002. Praten over alternatieven terwijl men in
stilte al enkele weken politieontruiming bezette bos aan het voorbereiden was. Maar
we bleven geweldloos terug glimlachen en kwamen op de proppen met Lappersfortmanifest * Hanzestadmanifest * Communicatieraad * Rondetafelraad * Advocacy
planning * Bosgenadeverzoek Sarkozy * 6 verzoekschriften aan de gemeenteraad &
het boompje van de participatie * Dialoogmoment met partijvoorzitters meerderheid *
visitatie groendienst/ANB/schepenen * Participatiewijzer spiegel 7 politieke partijen *
Zevende verzoekschrift nieuwe gemeenteraad & stadsbestuur ?
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Zolang we als mensen geen eilanden zijn en ook geen vrijstaat of utopia ter
beschikking hebben zijn we tot elkaar veroordeeld. Zelf kunnen we als burgeractiegroepen geen belastingen heffen. Dat doen overheden. Het minste wat ze
kunnen doen met ook ons geld is ook goed in te zetten op participatie. Rechten en
plichten van overheden en wakkere burgers is meer dan om de x jaar een bolletje
kleuren. We beseffen dat een stad besturen een complex verhaal is van vallen en
opstaan en dat er bij iedereen goede wil aanwezig is. Het goede en het kwade zit in
elk van ons. Maar er is maar één burgervader of moeder per stad. Die dient het
algemeen belang met respect te dienen & de geheime kamers transparant te maken.
Hierna ter illustratie hoe poëzie mensen en bossen lokale zuurstof geeft.
Brugs sprookje 2004 : verkoop de bossen aan Peeters, participatiegedicht www.ggf.be

Een Brugs sprookje, voor Beschermcomité Groene Gordel met bericht aan roodkapje
Een arme Brugse jongen
met astma en heel slechte longen,
kon zonder zijn puffer niet voort,
zelfs zijn hartritme was al verstoord.
Van al die uitlaatgassen
Zijn ma ging op zoek naar bossen
Zijn pa zocht verwoed naar wat groen,
want om zijn probleem op te lossen
Had men bomen en zuurstof vandoen.
Ze kwamen aan in het Lappersfort
en lazen hier komt heel binnenkort
een pracht van een industriegebied.
Dat hielp hun kleine jongen niet.
Ze kwamen aan de Chartreusenatuur.
Ook daar bleek groen van korte duur.
Men plande bedrijfshoofdkwartieren.
Dag vogels, dag andere dieren.
Ze snapten niet dat het stadsbestuur
zo slordig kon omgaan met de natuur.
Wil men onze jongen helemaal dood?
Hoort niemand dan zijn ademnood?
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Pa trok zijn stoutste schoenen aan
en ging voor Patrick Moenaert staan.
Ma had haar mooiste japon uitgekozen
en trok naar het kabinet van Yves Roose.
Ze legden hen hun kerstwensen voor.
Hun buren en vrienden riepen in koor:
"Bestuur, red het groenegordelgebied.
Vergeet onze groene longen niet."
De wijze vaderen werden bewogen
door zo' n golf van mededogen,
dat ze snel naar een oplossing zochten
en de bossen aan Peeters verkochten.
Door de poorters werden ze ingehaald
als een Breydel en een De Coninck
Ze hadden een overwinning behaald
en kregen de hoogste beloning.
Peter Theunynck, bos- & boomdichter Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=2
Lieve Roodkapje http://www.youtube.com/watch?v=wydhQhEnc0c&feature=youtu.be
je dood van bloed & rozen was niet tevergeefs. Je stem van brood & bossen blijft
nazinderen en je kameraden van the fellowship of the Lappersfort zijn niet langer
vogelvrij. Helaas zijn er weer wolven. Wees dus voorzichtig, waar je ook bent. En :
altijd blijven hopen... www.poeziebos.be
2012 : Zowel landelijk http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaarvoor-zonevreemde-bossen als lokaal krijgt het Lappersfortbosverhaal nog een groen
slot. De Vlaamse regering zal de bedreigde vlaamse bossen ( de zonevreemde
bebossing ) in kaart brengen en herbestemmen waar dat nuttig en mogelijk is . Ook
in Brugge wordt de aangekochte KMO-zone Lappersfort groen ingekleurd. Dank aan
bosbezetters en Brugse & Vlaamse overheid voor aankoop van grootste deel
Lappersfortbos. Geen dag zonder zuurstof & bosdiplomatie !
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/WestVlaanderen/Lappersfortbos.aspx www.poeziebos.be
Brussel 22.06.12 feest Thomas Mores bij de Verenigde Verenigingen, Luc
Vanneste, Poëziebosnetwerk & Lappersfort Poets Society in Hanzestadcoalitie
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( * ) Deze participatiewijzer ( reeds commentaar 7 partijen ) werd onderschreven door
de Hanzestadcoalitie voor een duurzame & dierbare Unesco Werelderfgoedstad
bestaande uit :
- de Bosdichters van de Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
- het Poëziebosnetwerk in Brugge & Ommeland www.poeziebos.be
- vzw Erfgoedforum Brugge www.erfgoedforumbrugge.be
- Groen vzw http://users.telenet.be/a150254/
- vzw Leefbare Polderdorpen www.leefbarepolderdorpen.be
- Tlissewegenartje http://tlissewegenartje.bloggen.be
- vzw Wervel, Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw
www.wervel.be
- bewonersgroep Klein Appelmoes & Wijkwereldwinkel St. Michiels
- De Wakkere Burger, beweging voor participatie en lokale democratie
www.dewakkereburger.be
- Regiobrugge.be www.regiobrugge.be
- Natuurpunt Brugge www.natuurpunt.be/brugge
- Fietsersbond Brugge www.fietsersbond.be/brugge
- wijlen het Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland archief www.ggf.be
http://ggf.regiobrugge.be
- Meer info : 050/390957 http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx
Participatiewijzer op Forumdag Lokale Participatie & Verenigingen zomer 2012
Antwoorden zeven politieke partijen ' Brugge Participatiewijzer 2013 '
P-praat: participatie op papier & praktijk, bij de Hanzestadcoalitie op de koffie
Participatiewijzer Brugge 2013 (politieke partij) Wie is de Hanzestadcoalitie
ceci n' est pas un verzoekschrift Slaap zacht gemeenteraad, wees wakker Brugse
burgers ! Participatie(informatie) in modern jasje steken. Nood aan een participatierenaissance
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From: Lappersfort Poets Society To: Bos+ Cc: Ademloos ; info@stratengeneraal.be Subject:
Roodkapje uit Brugse Lappersfortbos groet Sneeuwwitje van het Sint-Annabos

Mijn schoonste Sneeuwwitje van het Sint-Annabos, via www.kapersnest.be en
www.ademloos.be en www.stratengeneraal.be en www.bosplus.be kwamen we U op het
spoor. We sturen U onze hemelbrief aan ons Brugse bosroodkapje. Misschien kunnen jullie
er nog iets mee doen in het ademloze A ? En doe de groeten aan de politici van goede wil op
jullie schoon verdiep.
de Muzes van het Lappersfort Poëziebos www.poeziebos.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieve roodkapje http://www.youtube.com/watch?v=wydhQhEnc0c&feature=youtu.be , je
dood van bloed & rozen was niet tevergeefs. Je stem van brood & bossen blijft nazinderen
en je kameraden van the fellowship of the Lappersfort zijn niet langer vogelvrij. Helaas zijn er
weer wolven. Wees dus voorzichtig, waar je ook bent. En : altijd blijven hopen...
www.poeziebos.be in www.regiobrugge.be https://ssl.direkteaktie.net/cms/groenfront.php?itemid=1010#16890
PS. Anno Domini 2012 : Zowel landelijk http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-vanaanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen als lokaal krijgt het Lappersfortbosverhaal nog een
groen slot. De Vlaamse regering zal de bedreigde vlaamse bossen ( de zonevreemde
bebossing ) in kaart brengen en herbestemmen waar dat nuttig en mogelijk is . Ook in
Brugge wordt de aangekochte KMO-zone Lappersfortbos groen ingekleurd. Dank aan
bosbezetters en Brugse & Vlaamse overheid voor aankoop van grootste deel
Lappersfortbos. Geen dag zonder zuurstof & bosdiplomatie !
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx
www.poeziebos.be

Lapper_Saga.m4v
www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=wydhQhEnc0c&feature=youtu.be
 Archief Press Releases www.ggf.be Maart 2010 Na de kap, bosgedicht Kroniek
Lappersfortbos, gered & gekapt 1987 - 2010 Bosbrief GGF aan de ex-bezetters
Lappersfortbos anno 1971 - 1972 - 1973 GGF bedroefd, maar niet verslagen, reactie bij kap
bedreigde Lappersfortbos Platformtekst middenveld- en burgerorganisaties : Participatie niet
beperken, wel verbeteren Lees hier het alfabet van de Lappersfortbossen van Brugge &
Oostende Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos ( zie ook www.poeziebos.be )
http://attacbrugge.brugseverenigingen.be/Kalender/Fotosbetogingvoorhetlappersfort14maart
2010 http://attacbrugge.brugseverenigingen.be/Kalender/Lappersfortontruiming http://attacbr
ugge.brugseverenigingen.be/Kalender/Lappersfortnadeontruiming

