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Rode draad: meer natuur voor iedereen!
Natuur is belangrijk voor de mens. Meer natuur en biodiversiteit maken onze gemeente
meer aantrekkelijk; dat is al meermaals wetenschappelijk bewezen. Uit onderzoek blijkt
ook dat hoe groter de biodiversiteit is, hoe meer diensten de natuur levert in de
gemeente ten voordele van de lokale economie. Voldoende reden om volop in te zetten
op natuur en biodiversiteit.

Gebieden voor natuur inrichten en beheren
Natuurgebieden zijn veilige havens voor verschillende dier- en plantensoorten en
versterken zo de biodiversiteit in onze gemeente. De aankoop, beheer en inrichting van
natuurgebieden is en blijft een belangrijk aspect van het natuurbeleid.
Voer deze concrete acties uit in Diest:




Zorg ervoor dat elke inwoner een natuurgebied kan bezoeken op wandelafstand.
Behoud de beheersubsidies, ondersteun inrichting- en ontsluiting projecten,
overweeg een financiering bij aankoop van natuurgebieden.
Schakel natuurverenigingen in voor een ambitieus beheer van de eigen gronden (bv.
Natuur en landschapszorg).

Dassenaarde

Meer natuur in openbare ruimte en tuinen
Ook de gemeente en het OCMW spelen een belangrijke rol in het natuurbeleid,
aanvullend op de rol van de Vlaamse overheid. De gemeente heeft een belangrijke
voorbeeldfunctie om aan te tonen dat natuurbescherming nodig en mogelijk is buiten de
bestaande natuurgebieden.
Voer deze concrete acties uit in Diest:






Richt de openbare ruimte natuurvriendelijk in, door het gebruik van inheemse plantenen bomensoorten, voorzie schuil- en nestplaatsen voor soorten en laat waar
mogelijk de natuur z’n gang gaan.
Bescherm bestaande natuurwaarden en Diestse koesterburen (veldkrekel, vleermuizen,
zwaluwen, rode bosmier, sleedoornpage, geelgors, grote tijm, drijvende waterweegbree,
kamsalamander, aardtong) buiten de natuurgebieden.
Promoot natuurlijke tuinen in samenwerking met Natuurpunt en creëer zo tientallen laat
staan honderden nieuwe natuurgebiedjes in onze gemeente:
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Een mobiliteitsplan voor planten en dieren
Vlaanderen is versnipperd zodat dieren en planten vaak opgesloten zitten in het laatste
restje geschikte natuur. Planten en dieren hebben nood aan functionele verbindingen
zodat ze zich kunnen verplaatsen tussen geschikte leef- en foerageergebieden. Wegen,
hoe klein ook, kunnen een grote hindernis zijn. Meer natuurvriendelijke verbindingen
zorgen ervoor dat dieren en planten zich kunnen verplaatsen, op zoek naar beschutting,
voedsel en soortgenoten.
Voer deze concrete acties uit in Diest:





Realiseer of ondersteun mogelijke verbindingen tussen de verschillende
natuurgebieden (de vallei van de Drie Beken, Dassenaarde, Lazarijberg,
Webbekomsbroek, Begijnenbeekvallei) en maak een robuuste Demervallei mogelijk.
Zet maximaal in op het integraal waterbeheer in onze valleigebieden.
Herwaardeer trage wegen, zo geef je ook dieren en planten migratiemogelijkheden.
Soorten om trots op te zijn.
Soorten helpen maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor natuur. Vele soorten
voelen zich perfect thuis in een menselijke omgeving, wat veel kansen biedt voor meer
natuur dichtbij. De meeste soorten zorgen voor veel plezier. Met een klein aantal soorten
verloopt het samenleven nog moeilijk en moet er een extra inspanning gedaan worden
om dat samenleven mogelijk te maken.
Voer deze concrete acties uit in Diest:





Bescherm de koesterburen van Diest en maak ontwikkelingsprojecten mogelijk.
Betrek burgers bij de bescherming van de koesterburen door publiekscampagnes en
activiteiten samen met Natuurpunt uit te werken.
Leer bewoners terug samenleven met de natuur door aandacht te schenken aan
“moeilijkere” soorten (vos, marter, bever, wilde zwijnen, vleermuizen) en voorzie een
duidelijk aanspreekpunt waar burgers terechtkunnen voor informatie en mogelijke
preventieve maatregelen om schade te voorkomen.

Gezinswerkdag
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Meer natuur zorgt voor meer welzijn
Een natuurlijke en groene gemeente heeft een rechtstreeks positief effect op het welzijn
en de gezondheid van burgers. Door de vergrijzing, onze drukke levensstijl en het vele
fijnstof in de lucht neemt het belang van groen voor ons welzijn alleen maar toe.

Voer deze concrete acties uit in Diest:









Realiseer het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan “ Een sterke stad omgeven door
gebalde dorpen”.
Maak werk van het trage wegen netwerk.
Zorg voor voldoende groenvoorzieningen bij grote stedelijke projecten.
Behoud het huidige bosareaal en stimuleer of realiseer bebossingsprojecten.
Stimuleer en ondersteun zorgverleners, jeugdbewegingen (bv. Speelpleinwerking
Dassenaarde) en scholen om activiteiten in het groen te realiseren.
Creëer groene en veilige schoolomgevingen.
Voorzie nabij elke wijk speelnatuur waar kinderen vrij kunnen spelen en kampen
bouwen.
Onderschrijf de statiegeldalliantie voor petflessen en blikjes.

Natuur maakt jouw gemeente
klimaat robuust
Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia
te kampen hebben. Diest zal zich moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen
zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken
met natuur is niet alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de
goedkoopste oplossing om ons aan te passen. Bovendien bieden deze natuurlijke
oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu, gezondheid, recreatie en biodiversiteit.

Voer deze concrete acties uit in Diest:









Realiseer de huidige klimaatdoelstellingen van het klimaatplan Diest en stuur bij waar
we onze doelstellingen niet behalen.
Zorg voor een ‘klimaatreflex’ over alle gemeentelijke diensten heen.
Ga bij aanvang van elk ruimtelijk project (in de kern én daarbuiten) na: hoe natuur
ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer.
Geef het goede voorbeeld en richt de eigen instellingen en het openbaar domein
klimaat robuust in door het hergebruik van regenwater, de aanleg van parken en
groenzones, minimaliseren van verharding, keuze voor waterdoorlatende materialen,
inzetten op infiltratie, het plaatsen van groendaken en gevelgroen, energiezuinige
verlichting, Sigma- plan Demer, planten van bomen om schaduwrijke zones, etc.
Zorg voor groen in nieuwe verkavelingen en controleer dat deze ingroening wordt
gerealiseerd.
Maak infiltratie mogelijk door het minimaliseren van verharding.
Stimuleer en ondersteun burgers om hun school, zorginstelling, buurt of tuin klimaat
robuust in te richten.
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Open ruimte creëert kansen voor natuur
De open ruimte staat onder druk van verspreide bebouwing, terwijl in en nabij kernen
van steden en dorpen nog voldoende plaats is om te verdichten en de vraag naar
bijkomende woongelegenheden op te vangen. In het agrarisch gebied wordt er nog naar
hartenlust gebouwd, terwijl het aantal landbouwers drastisch daalt. Een ‘betonstop’ is
aan de orde. Kernversterking is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar
tevens in functie van de klimaatuitdaging. Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal
van diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, postbedeling,
huisvuilophaling ...

Voer deze concrete acties uit in Diest:
Bestuurlijk








Neem de ambities van een Vlaamse betonstop onverminderd over in het lokale
bestuursakkoord en scherp ze aan in de tijd (bv. betonstop tegen 2025; halvering
dagelijkse inname ruimtebeslag tegen 2020).
Zet maximaal in op wooninbreiding in de kernstad en de gebalde dorpen.
Pas de betonstop en verdichting onmiddellijk toe op projecten en gronden eigen
aan/van de gemeente, OCMW, kerkfabrieken, etc.
Voorzie in een gemeentelijke ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen-reflex’, op niveau van
beleidsplanning en ruimtelijke ordening.
Schrap overbodige woonuitbreidingsgebieden in het kader van de Natura2000
doelstellingen.
Toets elke omgevingsvergunning op zijn sociale, ruimtelijk, klimatologisch en ecologisch
impact.
Organisatorisch





Maak een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd om de betonstop te stimuleren, te
bewaken en uit te voeren (intern en extern).
Maak een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd voor de omgevingsvergunningen in
nauw overleg met de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.
Behoud en betrek voorafgaandelijk aan een beslissing de Gmina-raad en de GECORO
als volwaardige gemeentelijk adviesorganen bij de ruimtelijke ordening, het klimaat en
het leefmilieu.
Actief beleid







Voorzie een evaluatie van niet-ingevulde bouwgronden en koppel hieraan een actieplan
om ongeschikt gelegen bouwgronden te neutraliseren.
Voorzie in afwachting, een tijdelijk moratorium op nieuwe vergunningen in
woonuitbreidingsgebieden, buiten de bebouwde kom en/of op plekken waarvan vermoed
kan worden dat ze slecht gelegen zijn.
Zorg voor een regelmatige controle op de omgevingsvergunningen, evalueer, stuur bij,
treed op en sanctioneer waar nodig.
Stuur ambtenaren de baan op om zich ter plaatse te vergewissen van de situatie.
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Nieuwe vormen van landbouw geven
zuurstof aan natuur
In ons sterk versnipperd Vlaanderen zien we vage grenzen tussen stadsranden, dorpen
en landbouw. Op die manier geraakt een deel van de landbouwgronden ruimtelijk sterk
verweven met mensen die er wonen. In gangbare landbouw staat dit evenwel niet garant
voor een sterke band tussen de burger en de voeding die vlakbij wordt geproduceerd. De
monoculturen uit de gangbare landbouw bieden daarnaast ook weinig belevingswaarde.
Net op die plaatsen waar veel mensen wonen en dichtbij willen recreëren kunnen nieuwe
agro-ecologische vormen van landbouw voor extra natuur- en landschapsbeleving
zorgen.

Voer deze concrete acties uit in Diest:











Voorzie en faciliteer bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor landbouwers
die op een duurzame manier voeding willen produceren dichtbij en mét de mensen en die
van landbouwgrond een gedeelde en multifunctionele ruimte willen maken.
Voorzie een evaluatie voor agrarisch vastgoed dat (op termijn) niet langer in
landbouwgebruik is. Wacht niet op privaat initiatief tot herbestemming, maar
categoriseer deze gebouwen pro-actief in functie van hergebruik door landbouw, gerichte
functiewijziging of ruimtelijk herstel.
Draag bij aan het PAS en de instandhoudingsdoelstellingen, door op een planmatige
wijze zonder de continuïteit van de vergunningsverlening in het gedrang te brengen en
verminder de milieudruk (uitstoot van stikstofemissies ) met het oog op het
herstelbeleid.
Vergroot de belevingswaarde van nieuwe landbouwprojecten rondom dorpen met een
publieke groene corridor die goed is voor de biodiversiteit en het landbouwbedrijf
weerbaarder maakt.
Ondersteun bio-landbouwers, stimuleer de korte keten en bevorder het gebruik van
lokale producten.
Voorzie terreinen voor volkstuinen en gezamenlijk tuinier projecten.

Lekker koken met lokale producten

Natuurpunt voorstellen gemeenteraadsverkiezingen 2018 / Nota voor nationaal partijniveau

Pagina 4

/ 10

Natuur en erfgoed
Natuur en erfgoed zijn in Vlaanderen vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze
landschappen zijn altijd cultuurlandschappen: ontstaan door de eeuwenlange interactie
tussen mens en natuurlijke processen. Open natuurrijke landschappen vertellen het
historisch verhaal van een regio. Onroerend erfgoed beschermen heeft vaak ook
rechtstreeks effect op de natuurwaarden in je gemeente: oude boomgaarden kunnen
bijzondere soorten herbergen. Gebruik de mogelijkheden in het decreet onroerend
erfgoed om ook het gemeentelijk natuurlijk erfgoed te beschermen.

Voer deze concrete acties uit in Diest:






Maak een inventaris van het gemeentelijk onroerend natuurlijk erfgoed. Gebruik deze
als toetsingskader voor het gemeentelijk beleid.
Integreer bestaande kennis over erfgoed, natuur en ruimtelijke ordening bij de opmaak
van landschapsbeheerplannen.
Stel inhoudelijk onderbouwde voorstellen op voor erfgoedlandschappen (Citadel, fort
Leopold, Verstappenplein, merkwaardige bomen) in samenwerking met Natuurpunt en
lokale erfgoedverenigingen.
Zet samen met Natuurpunt en de lokale erfgoedverenigingen een sensibiliserings- en/of
beschermingsactie op voor natuurlijk erfgoed in jouw gemeente en voorzie daarvoor de
nodige middelen.

Citadel
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Natuurpunt versterkt de samenleving
Natuurpunt is een ledenvereniging met 102 000 leden-gezinnen en meer dan 5000
actieve vrijwilligers. Natuurpunt verbindt mensen op basis van een gedeelde zorg voor
natuur. Het is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Middenveldorganisaties
zoals Natuurpunt versterken de samenleving.
Afdeling Diest telt in 2017 300 leden en beheerd ongeveer 100 ha reservaat gebied.
Door onze educatieve werking bieden we emancipatiekansen aan voor alle inwoners van
Diest. Daarnaast informeert Natuurpunt Diest haar leden en vrijwilligers over het
natuurbeleid zodat zij als burger een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het
gemeentelijk beleid via de Gmina-raad en de Gecoro.
Kortom, Natuurpunt is een waardevolle partner om het natuurbeleid in onze gemeente
vorm te geven en uit te voeren.

Voer deze concrete acties uit in Diest:






Geef Natuurpunt Diest verder een volwaardige stem in het lokale beleid, via de Gminaraad en Gecoro.
Ondersteun Natuurpunt Diest financieel en/of logistiek.
Stimuleer de gemeentelijke diensten om met Natuurpunt Diest samen te werken.
Beschouw Natuurpunt Diest daarbij als volwaardige en gelijkwaardige partner. Dit is de
beste manier om het vrijwilligerswerk te ondersteunen; beter dan zelf vrijwilligers in te
schakelen voor bepaalde projecten of diensten.
Betrek Natuurpunt Diest bij de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid, zowel
inhoudelijk als uitvoerend. Gebruik de expertise van de vrijwilligers en doe beroep op de
kracht van Natuurpunt Diest om het maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming
te vergroten.

Kanotocht Demer

Contactpersoon
Yves Beken - beleidsmedewerker

yves.beken@telenet.be
Januari 2018
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