Aan de kandidaat-mandatarissen
voor de gemeente Aartselaar

Voorjaar 2012
Beste kandidaat-mandataris,

Zuivere lucht in de wijk, proper water in de beek, natuur in de buurt, een speelbos op
fietsafstand,… Ook in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen kan een ambitieus gemeentelijk
milieubeleid het verschil maken. Maar al te vaak denkt men dat een gemeente weinig greep
heeft op de ‘grote’ milieuproblemen zoals klimaatverandering, de achteruitgang van de
biodiversiteit of het teveel aan fijn stof in de lucht. Dat is helemaal niet het geval.
Uiteraard kan een gemeente mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, maar steden en
gemeenten blijven wel een cruciaal bestuursniveau als het op milieu en natuur aankomt.
Gemeenten staan dicht bij hun inwoners en hebben de beste terreinkennis. Elke gemeente heeft
belangrijke bevoegdheden op vlak van natuur en bos, verkeer, ruimtelijke ordening,
energiebesparing,… En elke gemeente kan die bevoegdheden inzetten om te investeren in
leefbare, verkeersluwe en groene steden en gemeenten, waar het aangenaam wonen en leven
is.
Natuurpunt Aartselaar vraagt dat u de volgende zes jaar mee aan de kar duwt voor een lokaal
beleid dat durft te kiezen voor hoge leefkwaliteit op korte en lange termijn: een beleid dat zorgt
voor zuiver water, gifvrije tuinen en plantsoenen, zachte mobiliteit, natuur dicht bij huis; een
beleid dat afstand neemt van verspillend energie- en grondstoffenverbruik en onnodig
ruimtebeslag.
In deze korte memo schuiven we enkele aandachtspunten naar voor. Het zijn stuk voor stuk
uitdagingen waarbij de gemeente het verschil kan maken. We hopen dat u er in onze gemeente
iets mee doet. We voegen eveneens een uitgebreider memorandum toe met inspirerende
ideeën en goede voorbeelden voor een duurzaam lokaal milieubeleid.
Weet dat u er bij het verwezenlijken van het lokaal milieubeleid niet alleen voor staat. De
plaatselijke Natuurpuntafdeling staat klaar om samen met u werk te maken van een kwaliteitsvol
lokaal natuur- en milieubeleid. Wij roepen u dan ook op om na de gemeenteraadsverkiezingen
een duurzaam lokaal natuur- en milieucontract met ons en de inwoners aan te gaan. Zo wordt
ook u een pluspunt voor de natuur.
Met vriendelijke groeten,
Luk Smets, bestuurslid

www.natuuraartselaar.be
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Gemeenteraadsverkiezingen 2012:
Prioriteitenlijst van Natuurpunt Aartselaar
1. Uitbouw stadsrandbos. Dit dossier werd mede op vraag van het gemeentebestuur van
Aartselaar naar provinciaal niveau overgeheveld. Er moet snel werk worden gemaakt van
een provinciale RUP. De gemeente zal hierrond sensibiliserend werken.
2. De gemeente investeert actief in aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden.
Dit kan door zelf gronden aan te kopen of door terreinbeherende organisaties zoals
Natuurpunt te ondersteunen bij de aankoop en het beheer. In het kader van RUP
Reukens koopt de gemeente samen met ANB gronden aan teneinde het domeinbos
Reukens uit te breiden.
3. Aansluiten bij een Regionaal Landschap: de Rupelgemeenten ondervinden heel wat
steun van Regionaal Landschap Rivierenland. Het is wenselijk dat ook Aartselaar zulke
samenwerking aangaat. Deze kan ondersteuning bieden op gebied van uitbouw van een
natuurvriendelijk toerisme en het bevorderen van Trage Wegen. Waar fysisch de
mogelijkheid nog bestaat dienen oude kerkwegen terug in gebruik te worden genomen
om fiets- en voetgangersverkeer te bevorderen.
4. Vaak heeft de gemeentelijke milieudienst, net zoals andere diensten, zijn handen vol met
de dagelijkse bezigheden van het lopende beleid: vergunningen afleveren, vragen van
burgers beantwoorden, subsidieaanvragen beoordelen, betalingen uitvoeren... Veel tijd
om een gemeentelijk plan uit te werken of nieuwe campagnes op poten te zetten blijft er
niet over. Een duurzaamheidsambtenaar is hier een noodzaak. Een
duurzaamheidsambtenaar die op lokaal niveau over de muurtjes van de verschillende
diensten heen kijkt, kan de samenwerking tussen diensten ondersteunen en aandacht
besteden aan het proces voor draagvlakvorming bij bevolking en verenigingsleven.
5. De Milieuraad blijft behouden als maatschappelijk discussieforum en adviserende raad.
6. Continuering en uitbreiding van het soortenbeleid. Momenteel bestaan er subsidies voor
kleine landschapselementen en zwaluwen, welke in het veld merkbare resultaten
opleveren. Een subsidie voor een stevig kippenhok als bescherming tegen de vos zou
zinvoller zijn dan een versoepelde vossenjacht.
7. Verder zetten van het bermbeheerbeleid met bijkomende maatregelen om de natuur in
en rond de bermen meer kansen te geven.
8. De gemeente voert een pesticidenvrij beheer van gemeentelijke gronden en geeft
hiermee het goede voorbeeld aan haar inwoners.
9. Het bestuursakkoord neemt een norm voor groen op, bij herinrichting van straten,
wijken en bedrijvenzones. (slecht voorbeeld: Hoevelei)
10. De gemeente communiceert regelmatig over het natuurbeleid en geeft een gezicht aan
de lokale natuur en ondersteunt initiatieven uit het middenveld, zoals “Adopteer een
berm”, “Behaag natuurlijk”, “Zonder is gezonder”, “Met belgerinkel naar de winkel”, “Dag
van het Park”, ...
Natuurpunt Aartselaar is steeds bereid om met de gemeente en andere partners te werken om
hoger genoemde prioriteiten te halen. Natuurpunt ontwikkelde als partner in de internationale
Countdown2010-campagne het Charter voor Biodiversiteit. Met dit charter roepen we de
gemeente op om samen met Natuurpunt (en andere partners) werk te maken van een ambitieus
biodiversiteitsbeleid.

