MEMORANDUM 2018

Doelstelling van de MiNaraad Temse
De MiNaraad is het overlegorgaan betreffende natuur, groenvoorzieningen, milieu en duurzaamheid. Wij beogen het verbeteren en het behoud en herstel van de natuur en het landschap, het
leefmilieu en de groenbeplanting in de gemeente Temse.
De MiNaraad heeft een informatieve en sensibiliserende functie aan de bevolking door zijn
uitgebreid netwerk van medewerkers uit de meest diverse verenigingen.
De MiNaraad is de adviesraad van deelnemende verenigingen en gemotiveerde inwoners voor het
schepencollege.

Doelstelling van het memorandum
Met dit memorandum pogen we de verzuchtingen van de MiNaraad Temse over te brengen
betreffende natuur, groenvoorziening, milieu en duurzaamheid aan de toekomstige mandatarissen in de gemeente Temse.

Statuut van de MiNaraad Temse
»» Wij vragen de MiNaraad gelijkwaardig te stellen aan andere maatschappelijke adviesraden.
»» Wij vragen om ons te betrekken bij alle gemeentelijke initiatieven die relevant zijn voor onze
doelstellingen zodat we onze informatieve en sensibiliserende taak kunnen uitvoeren.
»» Wij vragen erkenning van de verenigingen die participeren in de MiNaraad en die
gelijkwaardig te stellen aan andere culturele – en/of sportverenigingen (subsidies).
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Wij vinden het belangrijk dat...
»» elke politieke fractie (partij) minstens een persoon heeft die gespecialiseerd is in milieu,
natuur en duurzaamheid.
»» elke toekomstige omgevingsambtenaar (2020) een goed gekwalificeerde en gemotiveerde
kracht is, opgeleid in natuur, milieu en duurzaamheid en dat er voldoende tijd is om de taken over
te dragen.
»» de gemeente Temse genoeg groen- en milieupersoneel voorziet en investeert in hun opleiding
in groenbeheer, milieubeheer en duurzaamheid.
»» de gemeente de initiatieven van verenigingen en burgers aangaande natuur, milieu en
duurzaamheid zo ruim mogelijk ondersteunt.
»» de gemeente in samenspraak met haar burgers projecten ontwikkelt.
»» de gemeente bij de toekenning van elke vergunning rekening houdt met natuur, milieu en
ruimtelijke ordening.
»» de gemeente Temse bij beslissingen een groene invalshoek even waardevol vindt dan een
economische of sociale; m.a.w. geen kortetermijndenken maar aan de verdere toekomst denken.
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NATUUR
Wij verwachten dat de gemeente Temse...
»» regelmatig communiceert over het natuurbeleid
in de gemeente; zo geeft ze een gezicht aan de lokale
natuur.

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
onze natuurgebieden
en natuurwandelingen
promoot.
Natuur, landschap en
water zijn onze sterkste
toeristische troef!

»» onze natuurgebieden en -wandelingen promoot. Natuur, landschap en water zijn onze sterkste
toeristische troef!
»» de aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden actief stimuleert. Dit kan door zelf
gronden aan te kopen of terreinbeherende organisaties te ondersteunen bij de aankoop en/of het
beheer van grote aaneengesloten gebieden.
»» een bosuitbreidingsvisie opstelt en werk maakt van de realisatie van nieuw bos en/of
bosverbindingen.
»» de provincie stimuleert tot aankoop van de vroegere kleiputten in eigendom van BVBA AMT
Hofstraat (Roomakker Tielrode) met beheer door de gemeente. Zo kan het provinciaal domein
uitgroeien tot een nog waardevoller natuurgebied.
»» een natuurverbinding maakt tussen Gelaagpark en Roomkouter in Steendorp, zodat dieren
zich zonder gevaar kunnen verplaatsen tussen beide gebieden.
»» een harmonisch park- en groenbeheer beoefent.
»» door de opmaak van een correct GRUP een groen en recreatief karakter geeft aan de
ex-steenbakkerij in Steendorp.
»» het GRUP Tielrode herziet zodat de site Roomakker groen kan blijven.
»» de open ruimtes in de dorpskernen en in het buitengebied bewaakt en beheert.
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»» meer groen in de straten integreert. De straten
van Temse zijn groenarm! Bomen en struiken vormen
goede fijnstoffilters.
»» investeert in groen op de begraafplaatsen.
»» gemeentelijke grasvelden inzaait met bij-vriendelijke bloemen.
»» de bevolking aanmoedigt om bij tuinaanleg te
kiezen voor streekeigen bomen en planten.
»» één of meerdere diersoorten adopteert en een
actieplan opstelt om ze meer kansen te geven; bv.
kamsalamander, huiszwaluw, uilen, vleermuizen...

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
één of meerdere
diersoorten adopteert en
een actieplan opstelt om
ze meer kansen te geven;
bv. kamsalamander,
huiszwaluw, gierzwaluw,
uilen, vleermuizen, ...

»» het idee lanceert ‘verkiezing dier van het jaar’.
»» premies geeft voor het plaatsen van nestgelegenheden voor kwetsbare soorten bij
particulieren.
»» het plaatsen van bijenhotels promoot.
»» het bermbesluit uitvoert en werk maakt van een bermbeheerplan met bijkomende
maatregelen om de natuur in en rond de bermen meer kansen te geven.
»» bij het bermbeheer het maaisel afvoert. Dit bevordert de biodiversiteit van planten en dieren.
»» initiatieven neemt om de natuur in landbouwgebied te ondersteunen. Een doordachte
landschapsplanning en actief landschapsbeheer met aandacht voor kleine landschapselementen
(KLE) kan de natuurwaarde in landbouwgebied een flinke duw in de rug geven.

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
ervoor zorgt dat er
voldoende plaats is voor
kinderen om in het groen
te spelen, door ruimte te
voorzien voor avontuurlijk speelgroen en/of een
speelbos.

»» landbouwers stimuleert om via beheerovereenkomsten (VLM) zoveel mogelijk KLE op hun bedrijf te
integreren.
»» zelf kleine landschapselementen, groencorridors
en stapstenen aanlegt en premies geeft aan particulieren die dit ook willen doen.
»» resoluut kiest voor een pesticiden-vrij beheer van
gemeentelijke gronden en hiermee een voorbeeld is
voor haar inwoners.
»» communiceert en
pesticiden-vrij beheer.
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informeert

over

haar

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
doelgericht initiatief
neemt om
ook zwakkeren in de
maatschappij
te betrekken bij natuur
en milieu.

»» haar inwoners aanmoedigt om pesticiden-vrij te
werken.
»» ervoor zorgt dat er voldoende plaats is voor
kinderen om in het groen te spelen, door ruimte te
voorzien voor avontuurlijk speelgroen en/of een
speelbos.
»» naar een speelbos in elke woonkern streeft.
»» zorg draagt voor de trage wegen: heropenen,
bewegwijzeren, ecologisch onderhouden en het
gebruik ervan promoten.
»» onze stilte- en natuurgebieden beschermt.

»» de herbeplanting van bomen na de kap controleert en beboet waar dit niet gebeurt.
»» het vrijhouden van grachten onder haar bevoegdheid controleert en beboet waar dit niet
gebeurt.
»» het behoud van de typische bolle akkers bewaakt.
»» het herstel van het coulisselandschap aanmoedigt (cfr. boslandbouw).
»» natuur- en milieueducatie in scholen stimuleert.
»» doelgericht initiatief neemt om ook de zwakkeren in de maatschappij te betrekken bij natuur
en milieu.
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DUURZAAMHEID
Wij verwachten dat de gemeente Temse...
»» alle gemeentelijke kanalen gebruikt (website,
gemeentelijk infoblad, loket, infozuilen, …) om haar
inwoners goed te informeren over energiebesparing.

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
voor haar inwoners
zoekt naar gunstige
financieringsmodellen
voor energiebesparende
investeringen zoals bv.
samen-aankoop van
isolatiemateriaal.

»» onderzoekt hoe het energieverbruik van haar openbare gebouwen zo laag en duurzaam
mogelijk kan worden en dat ze daar regelmatig over communiceert.
»» investeert in een energiebesparende en duurzame renovatie van het eigen patrimonium.
»» haar wagenpark versneld omschakelt naar energie- en milieuvriendelijke voertuigen.
»» kiest voor een leverancier die 100% groene stroom aanbiedt en hoog scoort op de
rangschikking van Greenpeace en Test-Aankoop.
»» voor haar inwoners zoekt naar gunstige financieringsmodellen voor energiebesparende
investeringen zoals bv. samen-aankoop van isolatiemateriaal.
»» premies geeft voor energierenovaties.
»» gratis warmtescans aanbiedt aan de inwoners.
»» een geschikte locatie voor energieprojecten selecteert in nauw overleg met de bevolking.
De inwoners moeten daarbij de mogelijkheid krijgen om financieel in zulke energieprojecten te
participeren. Dat kan win-winsituaties opleveren en voor een grotere gedragenheid zorgen.
»» onderzoekt of er op haar grondgebied mogelijkheden zijn waarbij de restwarmte van
bedrijven gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen, ziekenhuis, zwembad, …
»» korte keten-initiatieven promoot.
»» volkstuinen en eigen teelt van groenten en fruit promoot.
»» initiatieven neemt om de afvalberg te beperken bij alle feestelijkheden.
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MILIEU
Wij verwachten dat de gemeente Temse...
»» een subsidiereglement uitwerkt om fijnstof te
beperken. Hagen, bomen, groendaken, geveltuinen…
kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
een oplossing uitwerkt
i.s.m. andere
bevoegde instanties
voor de toenemende
geluidsoverlast
door de N16 en E17.

»» meer groen in de straten integreert. De straten van Temse zijn groenarm! Groen neemt veel
fijnstof weg.
»» naar een realistische en duurzame manier zoekt om afval selectief te verzamelen en te
verwerken.
»» een betere samenwerking met de politie uitwerkt rond het zwerfvuil en sluikstorten effectief
beboet.
»» actieve informatie en educatie stimuleert over zwerfvuilbestrijding in scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen enz.
»» een oplossing vindt voor de milieuoverlast die het weekend- en nachtparkeren van
vrachtwagens in de TTS-zone met zich meebrengt.
»» een oplossing uitwerkt i.s.m. andere bevoegde instanties voor de toenemende geluidslast
door de N16 en E17.
»» geluidsoverlast vermijdt door een goede ruimtelijke ordening.
»» bestaande knelpunten rond geluidsoverlast wegwerkt.
»» de aanhoudende erosie op de cuesta aanpakt.
»» een beleidsvisie ontwikkelt over de openbare verlichting en daarbij rekening houdt met
veiligheid, natuur en energieverbruik.
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MOBILITEIT
Wij verwachten dat de gemeente Temse...

Wij verwachten dat de
gemeente Temse
actief ijvert voor de
heropening van het
treinstation en
de situatie van de
gevaarlijke voetgangersbrug oplost.

»» een mobiliteits- en circulatieplan uitwerkt.
»» goede fietsverbindingen en fietsostrades verder uitwerkt.
»» de veiligheid van de fietsers en voetgangers verbetert.
»» meer fietsparkeerplaatsen aanlegt.
»» fietseducatie in scholen bevordert.
»» meer trage wegen openstelt en ze goed onderhoudt.
»» ijvert voor beter openbaar vervoer met een betere aansluiting om de wegen te ontlasten en
het milieu te verbeteren.
»» de dorpskernen beschermt tegen sluipverkeer.
»» actief ijvert voor de heropening van het treinstation en de situatie van de gevaarlijke
voetgangersbrug oplost.
»» ijvert voor een regelmatige busverbinding Temse-Bornem.
»» het openbaar waterverkeer bevordert en aansluit op de waterbus.
»» het gebruik van openbaar vervoer bevordert door op belangrijke opstapplaatsen voldoende
parkeerplaatsen en fietsstallingen te voorzien.
»» de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verbetert.
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Met speciale dank aan
de werkgroep “Memorandum 2018” van de MiNaraad.
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