NATUURPUNT HECHTEL-EKSEL

VERKIEZINGSMEMORANDUM 2018
Natuurpunt, vereniging voor natuur en landschap, is al meer dan een halve eeuw actief in
onze gemeente. We geven kwetsbare en weerloze natuur een stem in het (politieke) debat,
slaan zelf de hand aan de ploeg door natuurreservaten op te richten en te beheren en brengen
jaarlijks duizenden bewoners, bezoekers en (school)kinderen (terug) in contact met de natuur.
Want onbekend is onbemind.
Omdat natuur ieders zorg is, werken we constructief samen met het gemeentebestuur,
Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen, de Hechtel-Ekselse
scholen, lokale landbouwers, imkers,…
En we werken intensief samen met onze buurafdelingen Noord-Limburg, Peer, HouthalenHelchteren en Beringen, want natuur kent geen grenzen.
Dit “verkiezingsmemorandum”
gemeenteraadsverkiezing 2018.
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Geen klaagzang over wat fout gaat. Want eerlijk is eerlijk: over de grenzen van politieke
partijen heen, over de grenzen van meerderheid en oppositie, voelen we veel sympathie en
steun voor onze inspanningen voor meer en mooiere natuur waar àlle mensen recht op
hebben. We hebben er vertrouwen in dat eenieder die een politiek mandaat uitoefent of het
ambieert in de groenste gemeente van Vlaanderen , zich bewust is van de grote troef die
natuur in een aantrekkelijk landschap voor Hechtel-Eksel is.
Deze 8 punten willen inspireren én informeren: waar en hoe kan het anders of beter ?
En het helpt natuurlijk ook om vooraf te weten hoe de partijen en hun kandidaten die zich in
oktober aan de kiezer presenteren, hier over denken. We zijn alvast nieuwsgierig…

Namens Natuurpunt Hechtel-Eksel

Johan Van Den Bosch
Voorzitter

1.Bosland-gesprekspartner
Er zijn stappen vooruit gezet in de samenwerking tussen Bosland en onze vereniging. Er
wordt via het platform ‘Flora & Fauna’ op hoogstaand niveau kennis en informatie
uitgewisseld en we dragen bij aan de natuur-educatieve werking via het gidsen van
wandelingen. De informele contacten met onder andere Agentschap Natuur en Bos via de
lokale boswachter(s) kunnen haast niet beter.
Er is echter nog geen efficiënte manier gevonden om Natuurpunt hierin een actieve rol toe te
bedelen. Dat is bijzonder jammer voor een natuurproject van deze omvang dat betrokkenheid
van de lokale actoren hoog in het vaandel draagt. We dreigen daarbij louter uitvoerder te
worden van beslist beleid.
Bovendien is met de uitbreiding van Bosland met de Dommelvallei in Peer, Natuurpunt ook
beheerder van belangrijke onderdelen van Bosland. Dat vraagt om een andere vorm van
betrokkenheid en organisatie.

NATUURPUNT VRAAGT OM ACTIEVER BETROKKEN TE WORDEN BIJ
DE VERDERE VISIEVORMING EN ONTWIKKELING VAN ‘BOSLAND’

2.Door het bos de bomen…
Door een schepen voor Leefmilieu enerzijds en een schepen voor Bosland anderzijds is het
natuurbehoudsthema in het Schepencollege goed vertegenwoordigd. Een goeie zaak, maar
wel één met een keerzijde: natuurbehoud dreigt tussen wal een schip te belanden en het was in
de voorbije legislatuur niet altijd duidelijk wie nu voor wat aanspreekbaar of verantwoordelijk
was. Het leidt ongewild tot een versnippering.
Daarnaast is de gemeente ook nog actief lid van twee intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden op het vlak van natuur en landschap met grotendeels dezelfde
doelstellingen: “Bosland” en “Regionaal Landschap Lage Kempen”. Daardoor zien we als
natuurvereniging soms het bos niet meer door de bomen.
Bovendien kan een aanstelling van een Bosland-coördinator zorgen voor een éénduidig
aanspreekpunt. Hij/zij kan bovendien nieuwe projectmiddelen (Europa, Platteland,..)
opsporen.

NATUURPUNT VRAAGT EEN BOSLAND-COÖRDINATOR EN EEN
VEREENVOUDIGING VAN DE OVERLEGORGANEN MET ALS DOEL
MEER SLAGKRACHT EN TRANSPARANTIE EN EEN LAGERE
VERGADERLAST

3.Dromen tussen bomen…
Buiten de grote bos- en natuurcomplexen, is de gemeente eigenaar van honderden bomen op
pleinen, parkjes, dreven en plantsoenen. Grote en kleine bomen, jong en oud en soms met een
verhaal: geplant om een jubileum kracht bij te zetten of bij een historische kapel bijvoorbeeld.
Ze dragen in hoge mate bij aan de natuurlijkheid, charme en aantrekkelijkheid van onze
gemeente. Denk bijvoorbeeld maar aan de statige bomen op de ‘dries’ van Hechtel en Eksel.
De gemeente draagt voor dit patrimonium een verantwoordelijkheid, maar heeft nauwelijks
een idee over hoeveel bomen het precies gaat, wat hun gezondheidstoestand is, of ze enige
zorg behoeven (bemesting, snoeien,…) en hoe door heraanplant dit bomenareaal verjongd en
uitgebreid kan worden.

NATUURPUNT VRAAGT EEN BOOMZORGPLAN EN DE FINANCIELE
MIDDELEN OM HET UIT TE VOEREN.

4.Minder gazon, meer bloem
De gemeentelijke diensten hebben hun handen vol met het maaien van graspleinen en brede
bermen. Niet al deze graspleinen hebben een functie als speel- of voetbalveld. Er kan een
belangrijke besparing in werk en een winst aan natuur geboekt worden door (delen van) deze
graspartijen veel minder frequent te maaien zodat bloemen kunnen bloeien of door ze om te
vormen tot een biodiversiteitsakker.

NATUURPUNT VRAAGT MEER RUIMTE VOOR WILDE BLOEMEN IN
HET OPENBARE GROEN VAN DE GEMEENTE

5.Duimen voor Landduinen 2.0
Met het landduinherstel in Den Brand hebben het Regionaal Landschap Lage Kempen, het
Agentschap Natuur en Bos en het gemeentebestuur de verwachtingen van de Natuurpuntcampagne ‘Duimen voor Landduinen’ overtroffen.
Het smaakt naar meer en er zijn zeker nog acties mogelijk om onze gemeente op de Europese
landduinenkaart te plaatsen. Dit project mag dus zeker geen eindpunt zijn !

NATUURPUNT VRAAGT OM SAMEN HET RAPPORT ‘DUIMEN VOOR
LANDDUINEN’ TE ACTUALISEREN EN NIEUWE UITDAGINGEN EN
ACTIES TE DEFINIËREN

6.Snel inzetten op “Trage wegen”
Natuurpunt ijvert niet alleen voor meer natuur, maar ook voor natuur waar iedereen van kan
genieten. Natuur in ieders buurt draagt bij aan ons welzijn en via toerisme aan onze welvaart.
Een meer toegankelijk landschap met fiets- en wandelpaden is mogelijk door herstel van
vergeten of verdwenen ‘Trage Wegen’. Door onderhoud van bermen, hagen en bomenrijen,
kunnen deze trage wegen ook ecologische verbindingen vormen.
Hiermee kan alvast begonnen worden: het “Kerkepad” dat de kerk van Eksel verbindt met de
Stermolen en dat aan een opwaardering toe is. Ook het openstellen van een verdwenen pad
dat Hechtel met Wijchmaal verbindt (verlengde van de Lijsterstraat), over de Bollisserbeek
kan een mooie ‘trage weg’ worden.

NATUURPUNT VRAAGT OM HET “KERKEPAD” IN EKSEL TE
HERWAARDEREN EN HET “LIJSTERPAD” IN HECHTEL TE
REALISEREN, ALS TREKKER VOOR EEN ACTIEF ‘TRAGE WEGEN’BELEID

7.Educatieve werking Resterheide
Al meer dan tien jaar werkt onze vereniging samen onze gemeente en de stad Peer om de
Resterheide op de kaart te zetten als natuureducatieve ‘Hot-Spot’.
Het leverde onder andere belevingsvolle wandelpaden, een nieuwe polyvalente cafetaria
(voor vissers, wandelaars, schoolkinderen,..) en een actieve gidsenwerking op, waarbij
scholen van Hechtel-Eksel en Peer gratis beroep kunnen doen. ‘Resterheide’-gidsen worden
opgeleid en gecoacht door Natuurpunt.
Voor onze afdeling is deze educatieve werking de motor van een ruimer (gratis) educatief
aanbod rond Natuurbeheer, Gierzwaluwen, Landduinen en Poelen. Alle Hechtel-Ekselse
scholen (Don Bosco-college, De Zandkorrel, De Viejool, GO Ter Duinen, GBS Eksel), doen
hier beroep op. Jaarlijks nemen meer dan 2000 mensen deel aan een educatieve activiteit van
onze vereniging.

NATUURPUNT VRAAGT DE EDUCATIEVE WERKING ‘RESTERHEIDE’
VERDER TE ZETTEN EN BLIJVEND TE ONDERSTEUNEN

8.Biodiversiteitsfonds Hechtel-Eksel
Natuurpunt Hechtel-Eksel beheert (samen met Natuurpunt Noord-Limburg) meer dan 300 ha
waardevolle natuur in onze gemeente. Het gaat om de natuurreservaten in elk van onze drie
beekvalleien: Zwarte Beek, Dommel met Bollisserbeek en Grote Nete. Daartoe worden
gronden aangekocht of gehuurd.
Ze behoren alle drie tot de top in Vlaanderen, met zelfs een uitstraling tot buiten de
landsgrenzen. Biodiversiteit neemt er toe, net zoals de mogelijkheden om daar ook van te
genieten met nieuwe wandelpaden en brugjes over Bollisserbeek, Zwarte Beek of Dommel.
Aankoop, inrichting en beheer kosten echter handen vol geld. Onze vereniging kan daarvoor
gelukkig beroep doen op Europese (Life, Plattelandsontwikkeling,…), Vlaamse (ANB,..) en
provinciale middelen. Het gaat echter nooit om een subsidiëring van 100%, waardoor steeds
naar co-financiering gezocht moet worden. Via giften van leden en sponsoring proberen we
het maximale te doen, maar toch laten we al te vaak (en noodgedwongen) Europese, Vlaamse
of provinciale middelen aan ons voorbij gaan. Voor een aantal kleine projecten met een groot
effect, is dan weer helemaal geen subsidie voorzien: nestkasten voor gierzwaluwen, inzaaien
van biodiversiteitsakkers, vleermuiskasten,… Ook hier ontbreekt het niet aan ideeën, maar
wel aan geld.
Door bijkomend beroep te kunnen doen op middelen van de gemeente voor bijvoorbeeld
aankoop van terreinen, herinrichting van percelen, enz. kunnen heel wat meer projecten
gerealiseerd worden en meer financiële middelen van Europa, Vlaanderen of de provincie
naar Hechtel-Eksel gehaald worden. Eveneens zal dit de inzet van vrijwilligers waarderen
door hen niet langer ook financieel verantwoordelijk te stellen voor acties die de hele
gemeenschap ten goede komen (bv. Gierzwaluwkasten,..)

NATUURPUNT VRAAGT OM EEN GEMEENTELIJK
‘BIODIVERSITEITSFONDS’ VAN MINIMAAL 50 000 Euro (2019-2025)
OM PROJECTEN VOOR NATUUR TE (CO-)FINANCIEREN.

Hechtel-Eksel, 15 augustus 2018

