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1…actiever betrokken te worden bij 
de verdere visievorming en 
ontwikkeling van Bosland 

 
Akkoord 
Precieze (juridische) vorm 
wordt momenteel 
onderzocht 
 

 
Akkoord 
Bosland  tot in de tuinen 
van de mensen brengen 

 
Akkoord 
Te overleggen met andere 
Bosland-partners 

 
Akkoord 
Te overleggen met 
Agentschap Natuur en 
Bos 

 

 
2…een Bosland-coördinator en een 
vereenvoudiging van de 
overlegorganen met als doel meer 
slagkracht en transparantie en een 
lagere vergaderlast 

 
Akkoord  
Een Bosland-schepen heeft 
echter wel een 
meerwaarde omdat over 
de grenzen van de 
sectoren (natuur, toerisme, 
erfgoed,..) kan gedacht en 
gewerkt worden 
 

 
Akkoord 
Transparanter budget-
beheer van Bosland nodig 

 
Akkoord 
Te overleggen met andere  
Bosland-partners  

 
Akkoord  
1 schepen die alle 
bevoegdheden rond 
natuur bundelt 

 

 
3…een boomzorgplan en de 
financiële middelen om het uit te 
voeren 

 
Akkoord 
Kan in het GIS-systeem. 
Nader overleg over nieuwe 
aanplant nodig 

 
Akkoord  
Prioriteit bij meer 
deskundigheid van de 
gemeentelijke 
groendienst  
 

 
Akkoord 

 
Akkoord  
Op voorwaarde dat niet 
alle aandacht naar het 
plan gaat, maar naar zorg 
voor bomen 

 

 
4…meer ruimte voor wilde bloemen 
in het openbare groen van de 
gemeente 

 
Akkoord  
Draagvlak zoeken bij 
bevolking door goed 
overleg en communicatie 

 
Akkoord. 
Ook in tuinen van 
mensen dit stimuleren 
(subsidies, sensibilisering 

 
Akkoord 
Samen zoeken naar 
draagvlak bij de bevolking 

 
Akkoord 
Alomvattend plan voor 
alle groene elementen in 
gemeente 

 



 
5…samen het rapport ‘Duimen voor 
Landduinen’ te actualiseren en 
nieuwe uitdagingen en acties te 
definiëren 
 

 
Akkoord 
Versnipperde eigendom 
levert allicht wel 
beperkingen op 

 
Akkoord 

 
Akkoord 

 
Akkoord 
Toeristisch belangrijke 
troef 

 

 
6…het Kerkepad te herwaarderen 
en het Lijsterpad te realiseren, als 
trekker voor een actief ‘trage 
wegen’-beleid 

 
Akkoord 
Gemeente is wel 
afhankelijk van de 
(juridische) hefbomen van 
de hogere overheid. 
Kerkepad kreeg en krijgt de 
volle aandacht 

 
Akkoord 
Niet beperken tot deze 
twee (pad van Locht naar 
Eksel,  Eindhoeve richting 
Hoenrik,..) 

 
Akkoord 
Kerkepad kreeg reeds 
opknapbeurt. 
Lijsterpad wordt 
momenteel concreter 
uitgewerkt 

 
Akkoord 
Nadruk om realisatie in 
plaats van studie 

 

 
7…de educatieve werking 
‘Resterheide’ verder te zetten en 
blijvend te ondersteunen 
 

 
Akkoord 
Model voor gidsenwerking 
in Bosland 

 
Akkoord 

 
Akkoord 
Te overleggen met andere 
Boslandpartners 

 
Akkoord 
Mag versnelling hoger 
schakelen 

 

 
8…een gemeentelijk 
‘Biodiversiteitsfonds’ van 50 000 
euro om projecten voor natuur te 
(co-)financieren 

 
Kwaliteitsvolle voorstellen 
zullen financieel 
ondersteunt worden. 
Verenigingen zijn partner. 
Nader te onderzoeken hoe 
dit best kan.  
 

 
Subsidies aan 
natuurverenigingen voor 
werking en investeringen 
+ veelvoud van 50 000 
euro voor biodiversiteit 
en klimaat ism inwoners 

 
Zeer waardevol idee dat 
om nadere uitwerking 
vraagt 

 
Modaliteiten nader uit te 
werken. Ondersteuning 
voor onderhoud en 
beheer flora/fauna. 
Aankoop niet. 

 

Samenvatting op basis van…  -Overlegvergadering met 
kandidaten en bestuur 
-Tekst met standpunten  

-Mail S.Saenen met 
standpunten. 

-Overlegvergadering met 
kandidaten en bestuur 
-Mail J.Dalemans met 
standpunten 

-Mail M.Depachter met 
standpunten  

-Geen 
reactie 
ontvangen 

Opmerking: Alle partijen die reageerden onderkennen het grote belang van natuur voor onze gemeenten en toonden hun waardering voor de rol die 

Natuurpunt daarin vervult. Ze drukten allen de wens uit om na de verkiezingen (opnieuw) samen te zitten om deze voorstellen nader uit te werken. 


