
 

Onze natuurprioriteiten in de verkiezingsprogramma’s  

van de Aartselaarse partijen 

In het april-nummer van Rupel.blad kon je lezen dat we een verkiezingsmemorandum stuurden naar 

de democratische partijen in Aartselaar. De  volledige tekst kan je vinden op onze website: 

www.natuuraartselaar.be. We waren uiteraard benieuwd wat de partijen ermee zouden doen. De 

beste wijze om daar achter te komen, is hun beleidprogramma’s lezen. Dit is immers een zeer 

belangrijk partijdocument. Inwendig zet het de neuzen in dezelfde richting. Naar de kiezer toe geeft 

het aan waar de partij voor staat en welke intenties ze 

heeft met onze gemeente. Onze verbazing was groot, 

toen bleek dat er enorme kwaliteitsverschillen zijn. Zo 

blijkt het  aantal blzn te variëren van 5  bij Open-VLD 

over 16 en 18 voor CD&V en Sp.a-Groen tot 42 bij  

N-VA.  Nog groter was onze verbazing te ontdekken 

dat NAP zelfs geen programma kon ter beschikking 

stellen.  

We overlopen even onze prioriteiten. 

1. Uitbouw stadsrandbos: streven naar provinciale RUP: Sp.a-Groen en CD&V benadrukken 

het belang van de realisatie van een stadsrandbos. N-VA is de enige partij die eveneens de 

realisatiepiste via het provinciaal initiatief “Landschapspark Zuidrand” duidelijk aangeeft.  

2. Investeren in aankoop van natuurterreinen: Open-VLD wil het aankoopbeleid voor de 

Reukens verder zetten, terwijl CD&V  het groen karakter ervan benadrukt. CD&V wil ook 

groene verbindingen realiseren tussen Cleydael, Zinkval, Reukens, Solhof, sportcentrum en 

stadsrandbos. Sp.a-Groen wil terreinbeherende verenigingen als Natuurpunt ondersteunen 

bij de realisatie van het stadsrandbos. N-VA laat de Reukens uitgroeien tot de nieuwe groene 

long van Aartselaar met uitdovende landbouw en denkt ook aan de jeugd met een speelbos 

en natuurspeeltuin. Samen met Natuurpunt kan de gemeente investeren in de aankoop, het 

beheer en de openstelling van natuurgebieden. 

3. Aansluiting bij een Regionaal Landschap en aandacht voor Trage Wegen: Bij Open VLD, 

CD&V en Sp.a-Groen vinden we aandacht voor fiets- en wandelpaden, waarbij deze laatste 

duidelijk prioriteit legt voor de zwakke weggebruiker. N-VA vermeldt uitdrukkelijk de 

aansluiting bij het provinciaal initiatief Landschapspark Zuidrand. Ook pleit N-VA voor een 

wandel- en fietskaart, op te stellen in samenwerking met Natuurpunt en de Heemkundige 

Kring. Ook voetweg nummer 20 tussen de Adriaan Sanderslei en de Kleistraat moet 

toegankelijk worden gemaakt. 

4. De Milieuraad blijft behouden als maatschappelijk discussieforum en adviserende raad: 

Open VLD wil de werking van de milieuraad ten volle blijven ondersteunen.  N-VA wil de 

http://www.natuuraartselaar.be/


advies- en inspraakraden (zoals wijkraden, milieuraad, jeugdraad…) heropwaarderen en de 

adviezen van de Milieuraad meer navolging laten krijgen.  

5. Aanwerving van een Duurzaamheidsambtenaar: vermits het huidige bestuur zulke 

aanwerving steeds geweigerd heeft, verbaast het ons niet hierover niets terug te vinden in 

het  programma van Open VLD. CD&V ziet wel voordelen in zulk een functie: helpen om 

efficiënter te besturen, beter te plannen, subsidies mogelijk te maken, 

samenwerkingsmodellen uit te tekenen met de privé. Ook N-VA meent dat een dergelijke 

ambtenaar efficiëntiewinsten voor de gemeente betekent en zichzelf dus in principe 

terugverdient. 

6. Uitbouw van het soortenbeleid: Volgens Open VLD verdient de diversiteit in onze 

natuurgebieden onze blijvende aandacht, zowel de fauna, als de flora. Sp.a-Groen wil 

bijenvriendelijk gedrag, niet uitroeiende maatregelen om schade door vossen te vermijden, 

enz. Volgens N-VA moet ook met invasieve planten opgelet worden, zij mogen geen schade 

berokkenen aan de biodiversiteit en moet Aartselaar verdergaan in zijn soortenbeleid, zoals 

de subsidies voor kleine landschapselementen en zwaluwen. 

7. Verder zetten van het ecologische bermbeheer: enkel Sp.a-Groen maakt hier melding van 

met de opmaak van een bermbeheersplan. 

8. Pesticidenvrij beheer van gemeentelijke gronden: enkel N-VA maakt hier gewag van door te 

stellen dat onze inwoners moeten gesensibiliseerd worden om op een ecologische manier te 

werken, bijvoorbeeld door geen pesticiden te gebruiken in de (voor)tuin. De gemeente geeft 

daarin het goede voorbeeld. 

9. Norm voor groen bij herinrichting van openbare ruimten (pleinen, straten, ...): hierover 

vinden we dan weer enkel bij Sp.a-Groen enige aandacht: “De gemeente versterkt/verdicht 

de kern en de wijken en vergroent de tussenliggende ruimte. Daarvoor hanteert de 

gemeente een groennorm met als maatstaf de aanwezigheid van wijkgroen op 

wandelafstand.” 

10. Duidelijke communicatie over natuurbeleid en ondersteuning van het middenveld: Dit 

komt niet uitdrukkelijk aan bod bij N-VA, maar doorheen heel het programma worden 

communicatie en medewerking met verenigingen en inspraak van de burger benadrukt. Ook 

CD&V wil alle verenigingen en organisaties bij het beleid betrekken in een actief participatie-

beleid. Sp.a-Groen staat op dezelfde lijn met participatieve democratie en blijft uitdrukkelijk 

onze actie “Behaag natuurlijk” steunen. Open VLD steunt de verenigingen via infrastructuur 

en subsidies, maar maakt geen gewag van enige inspraak. 

11. Natuurpunt biedt de gemeente aan via een Charter voor Biodiversiteit samen te werken 

aan een ambitieus biodiversiteitsbeleid. Enkel Sp.a-Groen vermeldt uitdrukkelijk zulk 

charter te willen afsluiten. 

Bovenstaand overzicht houdt natuurlijk geen stemadvies in. Uiteraard hou je ook rekening met 

andere thema’s dan natuur. Wel hopen we dat natuurthema’s wel degelijk een rol spelen bij je 

keuze. Op onze website www.natuuraartselaar.be vind je de partijprogramma’s zoals wij ze 

ontvingen. 

http://www.natuuraartselaar.be/

