Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018
Gegroet beste partijvoorzitter en leden van jullie partij,
Hierbij overhandigen wij jullie partij een memorandum dat is opgesteld met de grootste zorgen
door de lokale afdeling van Natuurpunt. We hebben deze voorstellen geformuleerd met in
gedachten de beste zorg te kunnen dragen voor mens en natuur in onze gemeente.
Wij hopen dat jullie deze memo eens grondig doornemen en de actiepunten opnemen in jullie
programma voor de komende legislatuur .
Jullie kunnen altijd beroep doen op ons en wij zullen steeds bereid zijn om te helpen waar nodig.
Laat ons van deze parel in de Kempen en tevens groenste dorp van Limburg een paradijs maken
waar iedere Assenaar trots op kan zijn.
Groene groeten en veel succes met jullie campagne.
Natuurpunt As

1. Respect voor natuurpatrimonium en natuur
Naast "Trots op As" willen we ook"trots op de natuur in As" zijn. As is niet de bosrijkste, maar wel de
natuurrijkste gemeente in Limburg. Daar mogen we best fier op zijn, maar we mogen het niet
vanzelfsprekend vinden. De natuur heeft het in het algemeen niet gemakkelijk. Daarom moeten we
hetgeen ons nog rest goed beschermen. Bij plannen en initiatieven in en rond de natuur wordt best
zorgvuldig bekeken of er geen onomkeerbare schade wordt aangericht. Zachte recreatie is in principe
geen probleem, zolang het geen massatoerisme wordt. Grotere evenementen met veel bezoekers en
elektronisch versterkte muziek is niet wenselijk.
Specifiek liggen in As over volgende gebieden: Bosbeek (bovenloop, midden), Klaverberg,
Caelenhaag, Aan de Gaelenberg, Rauwmortelheide en Heiderbos. Voor de volgende gebieden vragen
we speciale aandacht:

1.1.

Klaverberg

De Klaverberg staat aangemeld als Habitatrichtlijngebied.
- Betreding van de Klaverberg buiten de paden tijdens het broedseizoen is niet wenselijk;
- Beperking van lawaai (evenementen op Klaverberg);
- Crossers, mountainbikers, paragliders en ruiters horen hier niet thuis;
- Honden moeten steeds aangelijnd. Loslopende honden zijn niet toegelaten.

1.2.

Caelenhaag

Crossers en mountainbikers brengen veel schade toe aan de droge beekvallei en de specifieke
mossenflora.

1.3.

Rauwmortelheide

Handhaving met betrekking tot de toegangkelijkheidsregelgeving.

1.4.

Heiderbos

Handhaving met betrekking tot de toegankelijkheidsregelgeving: vooral loslopende honden en
mountainbikers. We willen ook het aantal ingangen beperkt zien.

2. Behoud van historische benamingen
We willen de historische toponiemen behouden en meer in de verf zetten.
Steeds vaker wordt de Klaverberg als onderdeel van het Thorpark gezien. De Klaverberg is de
Klaverberg, en heeft niets met voormalige mijnvoetbalploeg THOR te maken.

3. Samenwerking met de Natuurpuntafdeling
- Voorzie toelagen voor aankoop, inrichting, ontsluiting van natuurgebieden in beheer bij
Natuurpunt As;
- Zorg voor een ambitieus beheer van de eigen gronden. Of verkoop deze aan Natuurpunt.;
- Voorzie de mogelijkheid voor Natuurpunt As om regelmatig een artikel te plaatsen in InfoAs.

4. Functionele minaraad
Een goed functionerende raad bestaat uit geëngageerde leden. Er bevindt zich vaak heel wat
expertise en kennis ter zake bij de burgers. Het in stand houden van adviesraden betrekt de burger
bij het beleid en helpt zo een draagvlak voor beleidskeuzes te creëren en/of behouden. De
adviesraad is een door burgers gedragen klankbord voor actuele zaken die leven in de gemeente. De
raad dient dan ook op de hoogte te worden gehouden van lopende en komende projecten en milieuof natuurgerelateerde zaken. Zij kan niet alleen advies verlenen, maar ook initiatieven nemen.
De minaraad kan onder andere:
- Bespreken of een project (plan-, project- en vergunningenniveau) strookt met de ambities van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De raad kan voorstellen doen om de verhardingsgraad van een
project verder te verlagen.
- Helpen beoordelen of een project maatschappelijk, ecologisch en ruimtelijk een verantwoord
initiatief is. De gemeente staat sterker in haar schoenen wanneer de adviesraad achter de
genomen beslissing staat. Dat maakt het standpunt beter verdedigbaar.
- Waken over het naleven van principes zoals de betonstop, kernversterking, behoud van open
ruimte, duurzaamheid van evenementen of projecten…
- Nagaan hoe bij een nieuw project natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer.

5. Communicatie met Natuurpunt As en met de minaraad
Alle acties die van invloed zijn op natuur, zelfs de grensoverschreidende, moeten vooraf
gecommuniceerd worden via mail naar de minaraad. Zo kan er tijdig gereageerd worden, indien
nodig. De voorzitter kan eventueel een bijkomende vergadering samenroepen. Zo blijft de raad
betrokken en kan ze haar adviserende rol vervullen.

6. Openbare ruimte
As is de natuurrijkste gemeente van Limburg. Daar zijn we trots op, maar dat neemt niet weg dat we
aandacht moeten besteden aan openbaar groen. Anders dreigen het centrum en de woonkernen
grijze woestijnen te worden in een natuurrijke omgeving.

- Ga voor halfverharding op parkeerplaatsen, zo blijft het regenwater niet staan, en rijdt niemand
zich vast in de modder. Tussen de halfverharding zal groen kansen krijgen. Eenvoudig maaien is al
voldoende;
- Vervang bestaande riolering door gescheiden riolering;
- Voorzie openbare gebouwen van groendaken of groene gevels;
- Let erop dat grootschalige bouwprojecten (openbaar of privaat) ook groene elementen voorzien
zoals groendaken, groene gevels, graspleinen (of nog liever bloemenweides), bomen met
voldoende ruime boomspiegels (en liefst nog met beplanting),...;
- Overweeg de aanleg van spaarbekkens om overstromingen te voorkomen en een geleidelijke
infiltratie te bekomen;
- Erken de potentie van de Bosbeek als natuurlijk meanderende, relatief zuivere waterloop. Maak
het wegwerken van overstorten prioritair;
- Integreer criteria rond duurzaamheid, water, groen,... in de gunningsprocedure voor openbare
aanbestedingen.

7. Toekomst milieudienst (pensioen en vervanging), ook in het kader van de
omgevingsambtenaar (decreet omgevingsvergunning).
Hoe zal het pensioen van de milieu-ambtenaar opgevangen worden? We stellen voor om milieu en
openbare werken te scheiden. Sinds de omgevingsvergunning moet er ook een omgevingsambtenaar
aangesteld worden. Voor As kunnen de functies milieu, duurzaamheid en omgeving gecombineerd
worden.

8. Uitvoering, handhaving en optimalisering mobiliteitsplan: tractorsluis in Valleistraat
De tractorsluis in de Valleistraat werd opgenomen in het mobiliteitsplan, maar staat er nog niet.
Wanneer de werken aan de Hoogstraat afgerond zijn, is er geen reden meer voor verder uitstel.

9. Bosbeheerwerken: nadere regels bepalen voor aannemers en toezicht houden op de
uitvoering
Verwerk duidelijke regels in de gunningscriteria en/of contracten voor bosbeheerwerken. Vaak
worden bossen en boswegen volledig vernield door de zware machines. Bovendien veroorzaken deze
zware machines bodemverdichting.

10. Vuurwerk (onze visie verder uit te werken)
Vuurwerk veroorzaakt lawaaihinder, lichthinder en luchtvervuiling. Bovendien zorgen de luide
knallen en lichtflitsen voor onrust en paniek bij (huis)dieren. Daarom stellen we voor om het aantal
evenementen met vuurwerk te beperken en voor oudjaar te werken met vergunningen (of
totaalverbod?) voor particulier gebruik. Organiseer, om de traditie te behouden, 1 centraal
vuurwerk, bijvoorbeeld aan het gemeentehuis of bij de sporthal.

11. Carnaval
Carnaval is traditioneel een feest van vreugde, zotheid en uitbundigheid. Helaas is die zotheid en
uitbundigheid ook te merken aan de hoeveelheid afval (vaak plastic verpakkingen van snoep en
bulkverpakkingen) die achterblijft. Dit moet snel opgeruimd worden (op kosten van de
belastingbetaler) of het belandt in het milieu en in het riool.
We stellen voor om de - volledig biologisch afbreekbare (inclusief de kleurstof dus) - in hoeveelheid
te beperken. Ook zien we graag duurzame alternatieven voor plastic snoepverpakkingen.
Kortom: carnaval 2.0, duurzamer dan voorheen.

12. Cameratoezicht i.v.m. milieumisdrijven
Op bepaalde plaatsen vormt sluikstorten een hardnekkig probleem. Cameratoezicht kan
ontmoedigend werken, maar vooral daders betrappen (nummerplaat). Zware boetes zijn alleen
zinvol in combinatie met een reële pakkans.

13. Afval en grondstoffen
De uitdrukking “uit het oog, uit het hart” is zeer toepasselijk op onze wegwerpmaatschappij. Maar
wanneer onze werkelijke afvalberg zichtbaar wordt, is het ronduit gênant. Een verkleining van de
afvalberg is absoluut noodzakelijk.
- Moedig het gebruik van boodschappentassen en plooiboxen aan. Waarom niet een herbruikbare
draagtas met het logo van de gemeente? Of verenig lokale handelaars voor een samenaankoop
van draagtassen, zo maakt de bakker reclame voor de slager en omgekeerd;
- Ondersteun en promoot initiatieven zoals geefpleintjes en repair-cafés;
- Promoot tweedehandswinkels, zowel voor het aanbrengen van beschikbare goederen, als voor
het aankopen in deze winkels;
- Promoot initiatieven zoals www.outofuse.com, zij zamelen elektrische apparaten in en geven het
een tweede leven;
- Treed op tegen sluikstorten, meld ook het aantal uitgeschreven boetes;
- Moedig organisaties van evenementen aan om bijvoorbeeld porseleinen pinten te gebruiken, met
een betaling van een kleine waarborg. Dit voorkomt een berg plastic bekertjes voor eenmalig
gebruik. Geef het voorbeeld en pas dit zelf ook toe bij eigen evenementen. Gemeente Ham stelt
herbruikbare bekers met eigen logo ter beschikking (hiervoor zijn middelen ter beschikking van het
afvalpreventiefonds van Limburg.net).
- Voorzie premies voor herbruikbare luiers en verklein zo de restafvalberg;
- Sluit aan bij de statiegeldalliantie.

14. Kerstboomverbranding
De verbranding van naaldhout, zeker wanneer het nog vochtig is, brengt heel wat CO, CO2 en fijn stof
met zich mee. In tijden van CO2-vermindering en het openlijk afraden van het gebruik van oude
houtkachels wegens fijn stof, is het niet te verantwoorden dat verenigingen in onze gemeente nog
een grote stapel hout mogen verbranden. Ook al is het traditie. Vervang de brandstapel bijvoorbeeld
door een lichtspektakel.

15. Energie
15.1.

Hernieuwbare energie

Naast energiezuinig leven betekent de “Convenant of Mayors” ook het voorzien van hernieuwbare
energie. Dit vraagt soms grote investeringen. Kosten en baten kunnen hierbij ook verdeeld worden
via een zogenaamd burgercoöperatief, waarbij individuele burgers of verschillende gemeenten een
samenaankoop doen, of aandelen kopen van een windturbine of zonnepanelen.
Zo zouden daken van openbare gebouwen (gemeenschapscentrum, sporthal, scholen) voorzien
kunnen worden van zonnepanelen, waarvan inwoners aandelen kunnen kopen. Hoe zit het met de
verlichting en verwarming van deze gebouwen? Ga voor LEDverlichting en zonneboilers, maar
bovenal: isolatie.
Indien blijkt dat geothermie een rendabele optie is, moet As open staan voor deze nieuwe
technologie.

15.2.

Duurzame renovatieprojecten

Elke Limburgse gemeente heeft de "Convenant of Mayors" of de burgemeesterconvenant
ondertekend. Met de ondertekening engageert een gemeente zich om meer dan 20% CO2 te
reduceren op haar volledig grondgebied tegen 2020.
Door stijgende energiekosten is energiebesparing populair. Geef tips en blijf informeren en
sensibiliseren. Stel bijvoorbeeld energiemeters ter beschikking. Zuinig omspringen met energie is
immers niet alleen goed voor de portemonnee, het is ook een noodzakelijk onderdeel van een
duurzame samenleving.
Voor energierenovatie bij woningen:
- Werk een gunstig renovatiebeleid uit met premies. Tip: alles begint bij isolatie.
- Verwerk energienormen in vergunningen voor verbouwingen.
- Maak van alle daken infraroodbeelden vanuit de lucht onder het motto "meten is weten". Zo
weet iedere inwoner hoeveel of weinig warmte er lekt via het dak. Want alles begint bij isolatie.
Speciale aandacht moet zeker uitgaan naar huurwoningen en sociale woningen. De minder gegoeden
onder ons zijn het meest gebaat bij energiebesparing, maar hebben vaak niet de middelen om deze
zware investeringen te doen. Informatie op maat, wegwijs naar gunstige tarieven, sociale leningen en
gratis energiescans, … kunnen sociaal kwetsbaren over de streep trekken of op weg helpen. Vraag
aan uw vertegenwoordiger in de sociale huisvestingsmaatschappij om dit op te nemen.

15.3.

Houtkachels

Ze zijn zo gezellig, maar ook zo stoffig. Oude houtkachels geven veel fijn stof, ook bij de verbranding
van zuiver hout. Er mag trouwens enkel zuiver, droog hout verbrand worden. Geverfd hout
verbranden is verboden.
Hou toezicht op het gebruik van allesbranders: hierin mag zowel hout als steenkool verbrand
worden, maar niet "alles", zoals de naam doet vermoeden.

