Natuurpunt Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen
Samenvatting door Hilde Janssens op het Ledenfeest in februari 2018
Natuurpunt vindt "meer natuur" een prioriteit in het voordeel van alle
mensen! Natuur maakt mensen gezonder en bevordert de sociale contacten.
Uit onderzoek blijkt ook dat hoe meer biodiversiteit er is, hoe meer diensten
de natuur kan leveren: buffering van water, zuivering van onze sterk vervuilde
lucht, verminderen van hitte-effecten enz,
Wij hebben dus een verlanglijstje voor de volgende legislatuur rond
verschillende aspecten:
1. het beheren van bestaande natuurgebieden in samenwerking met ANB.
Voorzie voldoende budgetten voor mogelijke verdere uitbreiding ervan
• Het actief meewerken aan de plannen van Landschapspark en
Streekvereniging Zuidrand voor het creëren van open ruimte en verdere
bebossing is ook een prioriteit. Natuurpunt maakte in het verleden op
hun vraag 2 wandelingen stapklaar, Solhofwandeling en de
Reukenswandeling. Voor de 3de wandeling door Cleydael hadden we
medewerking van de gemeente nodig. Deze was beloofd maar is
uitgebleven... jammer
• Natuurpunt Aartselaar biedt aan om kleine beheerwerken te doen in de
natuurgebieden, dat stimuleert ook verbondenheid met bewoners

2. meer natuur in openbare ruimten en tuinen
• Als natuurlijke wilde tuinen meer aandacht zouden krijgen ontstaan er
honderden nieuwe natuurgebiedjes! Dat is toch super!
• Wij vinden dat de openbare ruimte zoveel mogelijk natuurvriendelijk
moet ingericht worden met schuil- en nestplaatsen voor vele dieren, NP
wil hierin een partner zijn!
• wij vragen dat de gemeente de acties van Natuurpunt verder
ondersteunt: o.a. Behaag natuurlijk, het zwaluwproject EN we hebben
ook nieuwe projecten in ons natuurhoofd rond kerkuil en steenuil
• het natuurvriendelijk bermbeheer moet zeker gecontinueerd worden en
glyfosaat mag zeker niet gebruikt worden in de gemeente
• Gemeentelijke percelen en bedrijfsterreinen zouden kunnen omgezet
worden in bloemenweiden!

3. We vragen ook ondersteuning voor een mobiliteitsplan voor planten en
dieren, want planten en dieren moeten zich kunnen verplaatsen!
• wij zouden het fijn vinden dat de politieke partijen ook bij particulieren,
bedrijven en landbouwers meer promotie zouden maken om hagen,
houtwallen en KLE aan te planten
4. Ook het promoten van contact met de natuur voor scholen, zorginstellingen
en bedrijven door het aanleggen van buitengewone plekjes en het creëren van
groene schoolomgevingen is superbelangrijk!
• Wij vinden dat bewoners terug moeten leren samenleven met de natuur,
dit kan door aandacht te schenken aan moeilijkere diersoorten zoals vos,
marter en vleermuizen door organiseren van vb infoavond of andere
ideeën zoals bvb: ieder jaar een plant of een dier in de kijker zetten.
Natuurpunt wil hierin zeker participeren!
5. We willen Aartselaar klimaatrobuster maken:
• dit kan gebeuren door hergebruik van regenwater, aanleg van
groenzones, plaatsen van groendaken enz.
6. Behoud van zoveel mogelijk open ruimte is één van onze prioriteiten:
• dit betekent dat een verdichting van de woonkern belangrijker is dan
nieuwe woonkernen creëren, dit in overeenstemming met de geplande
betonstop
7. Dan de samenwerking ts natuur en landbouw
• in samenspraak met landbouwers komen tot aanvaardbare verdeling ts
natuur en landbouw
• lokale initiatieven zouden ook ondersteund kunnen worden zoals bvb het
faciliteren van een grotere verkoopruimte voor de Oxfam-Wereldwinkel,
zodat dit initiatief ook plaats kan bieden als verkooppunt voor duurzame
lokale landbouwinitiatieven
8. En zorgen voor een zuiver milieu door de vervuiling tegen te gaan
• zoals de bouw van een nieuwe verbrandingsoven ISVAG. We moeten
blijven volharden in het protest tegen de bouw hiervan...
• Misschien kan het gemeentelijk wagenpark geleidelijk aan overschakelen
op elektrische wagens?
• Verder vinden wij dat de World Cleaning Day: een campagne tegen

zwerfvuil een goede gelegenheid is om kinderen en volwassenen te
sensibiliseren om Aartselaar netjes te houden. Een dag dat heel
Aartselaar wordt opgeruimd, we beginnen al te dromen!
9. Als laatste wensen we voor de nieuwe legislatuur een goede
samenwerking met de lokale adviesraden
• dat de Milieuraad en Gecoro volwaardige partners zijn bij de
besluitvorming binnen de gemeenteraad
• en we hopen dat de gemeentelijke diensten gestimuleerd worden om
samen te werken met de natuurverenigingen met het oog op een nog
beter natuurbeleid!
Dat zijn heel wat aanbevelingen waarvan Natuurpunt hoopt dat de
verschillende politieke partijen er dankbaar gebruik zullen van maken om dit
in hun verkiezingsprogramma op te nemen en om ze de komende legislatuur
daadwerkelijk uit te voeren.

