Prioriteitenlijst

Natuurpunt Begijnendijk
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
We vragen hierbij aan de meerderheid van het volgende bestuur om naast de
nodige acties en sensibilisering rond klimaat, leefmilieu en waterzuivering
voldoende te investeren in natuurbehoud en het vrijwaren en versterken van het
groene karakter van de gemeente. Hier zijn onze 10 prioriteiten:
1. Help Natuurpunt met het uitbouwen van natuurgebieden door aankoopsubsidies
Met €10.000/jaar aanvullende gemeentelijke subsidies (=10% van de aankoopprijs) kon in
het verleden reeds 40ha waardevolle natuur beschermd worden in zeven natuurgebieden
in onze gemeente. We vragen dat dit bedrag minstens behouden blijft en mogelijk wordt
opgetrokken om vrijwilligers te laten focussen op hun kerntaak, nl. natuurbeheer, in plaats
van fondsenwerving. Zo alleen kunnen robuuste natuurkernen ontstaan.
2. Steun het natuurbeheer door vrijwilligers logistiek en financieel
Door natuurgebieden zo in te richten dat er kwalitatieve natuur voorkomt, met de focus
op het behoud van zoveel mogelijk biodiversiteit, neemt Natuurpunt een belangrijke
maatschappelijke taak van de overheid (gemeente) over. Het is dan ook evident dat dit
maximaal wordt ondersteund. Dat kan structureel of projectmatig. Zoals bijvoorbeeld
door de gemeente containers werden voorzien bij het opruimen van de oude
boomkwekerij in de Rogaarden.
3. Zet in op de samenhang van natuur & erfgoed
Helaas is onze gemeente in het verleden veel waardevol erfgoed verloren. Eén van de
oudste en belangrijkste monumenten is bewaard kunnen blijven doordat het in 1990 werd
aangekocht door Natuurpunt: de ruïne van de oude molen op de Molenberg. Na jaren van
studiewerk, herstellingen en de zoektocht naar middelen is er nu eindelijk vooruitgang.
Rond deze tijd wordt het definitieve ontwerp ingediend bij Onroerend Erfgoed. We willen
hier samen met de gemeente een uitkijktoren over Betekom en de Demervallei realiseren
en van de molen het toeristische hart en het symbool van de gemeente maken. De totale
raming is voorzien op €400.000. Vlaanderen voorziet pakweg de helft van de kostprijs en
de vrijwilligers van Natuurpunt maken zich sterk dat ze op 10 jaar €50.000 kunnen ophalen
aan fondsenwerving en via evenementen. We vragen dan ook dat de gemeente €150.000
inschrijft in de meerjarenbegroting als engagement voor dit unieke erfgoed. De return zal
een veelvoud zijn!
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4. Behoud van de laatste open ruimte door een onmiddellijke betonstop
In Begijnendijk is er een zeer groot natuurpotentieel door de aanwezigheid van water
(rivieren, beken, vijvers) en de historische situatie van moerasgebied. Helaas is er een
enorme versnippering van de natuur door de lintbebouwing. We vragen dan ook een
onmiddellijke betonstop en het vrijwaren van percelen die een natuurlijke verbinding
vormen tussen de natuurkernen. Ecologie en recreatie (bv.: trage wegen) winnen hierbij.
5. Uitbouw van een aangepast recreatief netwerk
Investeer in een netwerk van fiets- en wandelpaden aangepast aan de omgeving. Door
kwetsbare natuurgebieden is een knuppelpad bijvoorbeeld meer aangewezen dan een
verharding. Onverharde wegen (bv.: holle wegen) dienen zo te worden behouden.
6. Geef in valleigebieden prioriteit aan waterberging en natuurontwikkeling.
Sigma Demer voorziet een waterpeilverhoging en een buffer voor overstromingen waar
het nog kan. Dit gaat perfect samen met natuurontwikkeling, ook op bestemmingsniveau
binnen een GRUP. Ook voor de andere beken in Begijnendijk kan dit worden toegepast.
7. Zorg voor een goede handhaving van het natuur- en milieubeleid.
Dit gaat uiteraard hand in hand met een goede sensibilisering rond bijvoorbeeld zwerfvuil,
het vellen van bomen, het gebruik van glyfosaat, het scheuren van graslanden, etc.
8. Zorg voor voldoende streekeigen groen in dorpskernen en op gemeentelijke
eigendommen.
Meer bomen en streekeigen groen in de straten, pleinen en dorpskernen kunnen een
buffer zijn voor de hete, droge zomers, ze zuiveren de lucht en zijn een thuis voor vogels
en insecten. Een kort gemaaid gazon zoals naast het nieuwe kerkhof zou tweemaal jaarlijks
gehooid kunnen worden om zo wilde bloemen te verkrijgen voor o.a. vlinders en bijen.
9. Gebruik de expertise van Natuurpunt en de MAR voor je beleid.
We geven graag advies over bovenstaande thema’s in formeel en informeel overleg.
Natuurpunt is hierin steeds een constructieve partner.
10. Ondersteun acties van particulieren, scholen en verenigingen die zich inzetten voor de
natuur.
Ook dit kan logistiek, financieel en promotioneel. Voorbeelden zijn de paddenoverzet,
zwerfvuilacties, boomplantacties, project educatief natuurbeheer, etc.

Natuurpunt Begijnendijk wenst jullie veel succes en een constructieve samenwerking toe!
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