
1 
 

Vragen Memorandum Natuurpunt Lubbeek 
 

Dat het draagvlak voor natuur in Lubbeek groot is, wordt nog eens bevestigd door het lidmaatschap van meer dan 

500 Lubbeekse gezinnen. Hiermee is Natuurpunt Lubbeek de koploper in het aantal leden per inwoner van alle 

Natuurpuntafdelingen in Oost-Brabant. We mogen dus terecht trots zijn op de interesse van de Lubbekenaar in de 

natuur in zijn omgeving. Om dit nog verder uit te bouwen en elke Lubbekenaar de kans te geven om te kunnen 

toeven in de groene troeven van Lubbeek, heeft Natuurpunt Lubbeek een memorandum geschreven naar aanleiding 

van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Met dit memorandum willen we enkele pijnpunten aanwijzen, 

maar vooral oplossingen bieden om de natuur in Lubbeek zo gezond mogelijk te maken. Ons memorandum is 

echter geen eenrichtingsverkeer, maar de start van een proces om Lubbeek (nog) natuurvriendelijker te maken. In 

onderstaande vragenlijst wordt hiervoor alvast een aanzet gegeven. Deze vragenlijst werd doorgestuurd naar alle 

Lubbeekse politieke partijen, waarvan hun antwoorden hieronder weergegeven worden. Op deze manier hopen we 

niet enkel een debat los te weken, maar ook aan al de partijen een platform aan te bieden om hun standpunten 

hierover bekend te maken. Hierdoor hopen we ook dat de bevolking een duidelijk beeld krijgt van de 

beleidsintenties van de kandidaat-gemeenteraadsleden op dit vlak. Voor de volgorde van antwoorden werd 

besloten de lijstnummers van de partijen te respecteren. 

1. Tijdens de bestuursperiode 2012-2018 heeft Natuurpunt Lubbeek meer dan 16 ha bijkomend 

natuurgebied kunnen aankopen. Hiervoor kon het (naast subsidies van de Vlaamse overheid en de 

provincie Vlaams-Brabant) voor het eerst rekenen op een gemeentelijke subsidie van €15.000 voor de 

periode 2012-2018. Dit betekent dat Natuurpunt Lubbeek meer dan €100.000 euro restfinanciering moest 

bijeensprokkelen. In het memorandum vraagt Natuurpunt Lubbeek om deze subsidie voor de aankoop 

van gronden in de komende bestuursperiode te verhogen, in navolging van andere gemeentes zoals 

Begijnendijk (€10.000/jaar) en Kampenhout (€15.000/jaar).  

a. In welke mate vindt uw partij dat Natuurpunt Lubbeek ondersteund moet worden voor de 

aankoop van natuurgebieden? 

b. Indien uw partij bereid is bij te dragen voor de aankoop van natuurgebieden kan u daar dan een 

bedrag op plakken? 

 

 

a.  

N-VA Lubbeek is akkoord dat de gemeente, zoals in de voorbije legislatuur, Natuurpunt moet ondersteunen voor 

de aankoop van natuurgebieden . 

 

b. 

N-VA Lubbeek kan daar vandaag geen bedrag op plakken maar engageert zicht de huidige subsidiering niet te 

verlagen en een verhoging te overwegen als het BBC/ meerjarenplan dit financieel toelaat. 

 

 

 

 

 

a. 

CD&V Lubbeek gelooft in de voordelen van het verenigingsleven om de belangeloze doelen te bereiken die deze 

thematisch ondersteunen. CD&V erkent dat Natuurpunt veel inspanningen levert voor het behoud en onderhoud 

van natuurgebied. De gemeentediensten kunnen hier niet alleen in staan. CD&V staat dan ook achter de 

ondersteuning, ook financieel, van deze verenigingen.  
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Als het gaat over subsidies, wilt CD&V Lubbeek in de eerste plaats wel focussen op de werking van de vereniging 

in kwestie zelf. Natuurpunt zal ongetwijfeld willen inzien dat het subsidiëren, met gemeenschapsgeld, van de 

private aankoop door een vereniging van vastgoed, ter dege verantwoord moet worden, zowel binnen het 

bestaande budget alsook principieel naar de inwoners van Lubbeek. 

 

Synergieën van gemeente en politiek gaan ook verder dan met het verenigingsleven alleen. CD&V meent immers 

dat samenwerking ook gericht moet zijn naar de burgers en de ondernemingen. 

 

Bovendien kan het gemeentelijk patrimonium verder ontwikkeld worden met milieu als doelstelling. We denken 

hierbij aan andere, positieve samenwerkingen tussen Lubbeek en Natuurpunt zoals het OCMW-Tafelbos in 

Binkom, het lobbywerk om ook het deel van het Tafelbos dat eigendom is van OCMW Leuven in beheer te krijgen 

bij Natuurpunt Lubbeek, de tuin van het OCMW van Lubbeek, de bloemenweide aan de bibliotheek, … 

 

Biodiversiteit creëer je dus niet alleen met nieuw patrimonium, maar ook met het bestaande maximaal te 

valoriseren! 

 

b. 

De financiële ondersteuning aan Natuurpunt is een buitengewone ondersteuning die niet geregeld wordt door 

een subsidiereglement. CD&V is bereid om te ondersteunen, maar wil aan het begin van het beleid bekijken 

welke plannen Natuurpunt precies heeft en daar de financiële ondersteuning op afstemmen. Natuur moet zijn 

plaats krijgen en behouden, maar waar mogelijk moet een ondersteuning vanuit de gemeenschap ook gepaard 

gaan met het toegankelijk maken van natuurgebied. Toegankelijkheid onder meer vanaf kleins af aan, immers 

“bekend en bemind”. Zoals hierboven reeds aangegeven, moet een uitgave uit gemeenschapsgeld via subsidies 

aan een vereniging voor aanschaf van vastgoed verantwoord kunnen worden, zowel binnen het budget als 

principieel naar de inwoners van Lubbeek. 

 

  

 

 

a. 

Groen Lubbeek staat achter het idee om de aankoop van natuurgebieden financieel te ondersteunen. 

 

b. 

1euro/inwoner/jaar komt neer op een bedrag in de grootteorde van 14500-15000 euro. 

 

 

 

 

 

Natuurbeleid  en -beheer is meer dan enkel aankoop van natuurgebieden.  VLD is in het algemeen tegen het 

toekennen van subsidies – dit is niet de kerntaak van de overheid. De inkomsten van de gemeente dienen te 

gaan naar het bestuur van de gemeente. Het bestuur kan natuurpunt, net zoals andere natuurverenigingen, 

helpen in het realiseren van hun doelstellingen. 
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Wij willen graag starten met een gelijkblijvend beleid, wat betreft financiële ondersteuning van Natuurpunt in 

het kader van aankopen van grond.  De financiële middelen van de gemeente zijn niet eindeloos, integendeel, 

we zien van jaar tot jaar meer uitgaven tegenover minder inkomsten; Dus in eerste instantie evenveel 

ondersteuning als voorheen, tot er duidelijk wordt of de financiële draagkracht van de gemeente toeneemt; 

 

 

 

 

2. Natuurpunt Lubbeek roept de gemeente op om een voorbeeldfunctie in te nemen om aan te tonen dat 

natuurbescherming ook mogelijk is buiten de bestaande natuurgebieden. Zo kan de gemeente o.a. 

volgende acties ondernemen: het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte (hiervoor kan steeds 

advies gevraagd worden aan Natuurpunt Lubbeek), subsidiëren van natuurlijke tuinen, beschermen van 

grachten en bermen met belangrijke ecologische waarde, ... Wat vindt u van deze acties, denkt u aan nog 

andere bijkomende acties? 

 

 

Uiteraard is natuurbescherming mogelijk buiten de bestaande natuurgebieden. Dit is in de voorbije jaren al 

aangetoond en zal in de toekomst ook bewezen worden ; inrichting van de publieke ruimte ( bv de site rond het 

gemeentehuis, Libbeke, Bibliotheek en het nieuwe politiekantoor ), samenwerking met Natuurpunt en met 

VVOG., het beschermen van bermen en grachten moet verdergezet worden. 

 

 

 

 

 

Veel van deze acties staan in ons partijprogramma. In Lubbeek is reeds een bermbeheersplan van kracht om de 

biodiversiteit te ondersteunen. Heraanplanting wordt gedaan met inheemse soorten; dit wordt gestimuleerd. Er 

wordt gekeken naar waterdoorlaatbare aanleg van publieke ruimte. CD&V gelooft ook in de voorbeeldfunctie 

van de gemeentediensten. 

 

CD&V staat voor “rentmeesterschap”, waardoor we ernaar streven om de wereld beter achter te laten dan we 

haar gevonden hebben. CD&V verwijst verder naar haar partijprogramma waarin een hoofdstuk wordt gewijd 

aan omgeving in drie werkdomeinen: klimaat, natuur en milieu. Verder beoogt CD&V een doordachte ruimtelijke 

ordening die focust op kernverdichting en het behoud van groene ruimtes, en – waar mogelijk – een 

systematische afbouw van woonlinten.  

 

Ook hier verwijzen wij naar de bloemenweide en snoeptuin aan de bibliotheek en het tuinbeheer aan het OCMW. 

CD&V Lubbeek is bereid om het gemeentelijk patrimonium samen met natuurpunt te overlopen om te kijken 

waar we verdere winst kunnen genereren. 
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Groen Lubbeek steunt deze ideeën. In de praktijk moet afgetoetst worden aan de financiële draagkracht van de 

gemeente.  

Enkele concrete voorbeelden: 

o Organisatie van groepsaankopen voor zaden van wilde bloemen (ipv subsidies voor natuurvriendelijke 

tuinen), maw een stevige korting bedingen.  

o Een plan  uitwerken voor vergroening openbare plaatsen: speelplaatsen scholen, omgeving 

gemeentelijke gebouwen, .... .  

o Inventaris meest waardevolle bermen en maaiplan optimaliseren .... tijdstip optimaal kiezen.  

o Beter toezicht op naleving voorschriften die verbieden om bermen dood te spuiten.  

o Verhoging natuurwaarden meenemen in bestekken mbt heraanleg van wegen, aanleg fietspaden. 

 

 

 

 

o wij zijn het eens wat het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte; de verschillende 

dorpskernen dienen groener gemaakt te worden, het kappen van bomen zoals in Linden gebeurde dient 

te worden gestopt,… open Vld is tevens voorstander van inspraak van alle belanghebbenden, en dus is 

zeker advies van Natuurpunt welkom 

o wij zijn geen voorstander van het subsidiëren van natuurlijke tuinen, maar willen we samen bekijken hoe 

deze kunnen worden aangemoedigd  

o wij gaan er mee akkoord dat grachten en bermen met belangrijke ecologische waarde beschermd 

dienen te worden 

o We wonen hier voor de natuur en de rust; daarom wensen wij overleg met de verschillende actiegroepen 

en gaan  we terug koppelen naar het federale en Gewestelijke niveau 

o de gemeente dient optimaal gebruik te maken van hernieuwbare energie en haar gebouwen en 

terreinen energiezuinig maken 

o Onze gemeente dient ook een groene gemeente te blijven: 

- braakliggende, onbebouwde gronden helpen hierbij. Wij zijn dan ook tegen de activering van 

de onbebouwde gronden en pleiten voor een sterke verlaging van de activeringstaks. 

- bomen die de eigenheid van een dorpskern uitademen worden niet in het wilde weg gekapt, 

maar op basis van een onafhankelijk expertverslag 

- bos kan niet zomaar worden gekapt 

- bloemen fleuren de kernen op 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen zeker natuurpunt betrekken, bij eventuele aanpassingen van bermbeheersplan of dergelijke, dat kan 

perfect via milieuraad. 
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3. De klimaatsverandering is een van de grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te kampen 

zullen hebben. Zo zullen we ons moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen zoals extremere 

regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken met de natuur is een zeer 

effectieve en op lange termijn goedkope oplossing om ons aan te passen (vb. groenblauwe netwerken van 

het platteland tot in de dorpskernen). Daarnaast zal de kans op erosie door deze intensere buien 

toenemen.  

a. Hoe denkt u dat Lubbeek zich het beste wapent tegen de klimaatsverandering?  

b. Hoe ziet u een mogelijke realisatie van groenblauwe netwerken? 

 

 

a. 

Lubbeek kan zich best wapenen tegen de klimaatsverandering door meer bos aan te leggen , erosie tegen te 

gaan , bij verkavelingsprojecten voorrang te verlenen aan alternatieve energievoorzieningen, het stimuleren van 

woningisolatie, het promoten van het hergebruik van regenwater , versnelde aanleg van gescheiden riolering 

door Riobra. 

 

b. 

De realisatie van groenblauwe netwerken is een uitgelezen werkpunt voor intergemeentelijke samenwerking 

 

 

 

 

 

a. 

Klimaatsverandering is een grote uitdaging voor ons allemaal. Er ligt bij de gemeente een belangrijke taak tot 

sensibilisering en communicatie van de bevolking. Klimaatverandering is echter maar één van de verschillende 

uitdagingen waar onze generatie voor staat. Hoe gaan we om met grondstoffen? Wat gaan we doen met plastics? 

Op welke transities moeten we gaan inzetten voor de energievoorziening? Allemaal vraagstukken, waar CD&V 

het belang terdege van inziet en monitort om de juiste impulsen te gaan geven. 

 

Een gemeente kan hier natuurlijk niet alleen de wereld verbeteren. Toch willen wij ook in de komende legislatuur 

de toekomst mee vorm geven door goede praktijken aan te moedigen. We willen nog meer ruimte voor fietsers 

creëren. Waar dit te moeilijk is, of te lang duurt voor een gewoon fietspad willen we inzetten op alternatieve 

verbindingen om auto en traag verkeer te scheiden. We overwegen ook om sommige ruilverkavelingswegen te 

knippen. Korte keten en herbruikbaarheid zijn zaken waar we op inzetten. We proberen een win-win te creëren: 

mensen kopen, eten en leven samen en duurzaam in hun eigen buurten. Zo slaan we vele vliegen in één klap ☺ 

 

b.  

Ons partijprogramma voorziet in het verstevigen van aaneensluitende groenzones. De gemeente kan -waar 

mogelijk- een voorbeeldfunctie opnemen, maar is voor de realisatie hiervan afhankelijk van burgers en 

ondernemers. Lubbeek is een gemeente waar nog aanzienlijke landbouwactiviteiten plaatsvinden. We zien hier 

een belangrijke partner in. 

 

 

 

 

a. 

In de lijn van het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ ...  
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o Herinrichting openbare ruimte (fietspaden e.d.) om de inwoners te overhalen om ‘verplaatsingen met 

de auto in te ruilen voor de fiets, te voet ....  als we onze CO2 output terugdringen dragen we ons 

steentje bij om de klimaatverandering een halt toe te roepen. 

o Subsidies voor isolatie volgens het principe .... ‘voorfinanciering van de ingrepen, terug te betalen a rato 

van de uitgespaarde verwarmingskosten’ 

o We kunnen oa inspiratie putten uit de lange lijst van voorstellen die afgelopen legislatuur opgemaakt 

werden door oa klimaatwerkgroep van de gemeente. 

 

b. 

Waterbuffering voorzien moet opgenomen worden in de lastenvoorwaarden van toepassing bij openbare 

werken, verkavelingen,.... Ook hier geldt dat de financiële middelen beperkt zijn, we gaan dus op zoek moeten 

gaan met experten (Natuurpunt, landbouw) naar ingrepen met een grote ROI (return on investment) 

 

 

 

 

• De klimaatsveranderingen zijn een globaal probleem, waar je echter ook op het laagste niveau moet aan 

werken. Dit doe je als gemeente door het gebruik van duurzame energie te stimuleren (in de eerste plaats 

in de eigen voorzieningen) en energieverspilling tegen te gaan (isolatie, ledverlichting) 

• De verstedelijking van onze gemeente dient te worden ingeperkt 

• Bij de opstelling van een ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden met de ontwikkeling van 

biodiversiteit en de regels van duurzame stedenbouw 

• Nieuwe projecten moeten worden opgestart om de groenblauwe netwerken te realiseren – hiervoor kan 

gekeken worden naar de vele reeds bestaande projecten. Dit beperkt zich immers niet tot grote steden, 

maar geldt ook voor onze dorpskernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

Er lopen al verschillende engagementen vanuit de gemeente en vanuit de provincie, ook hier willen we een 

voortzetting van het beleid. Voor verdere acties zullen we geïnteresseerde particulieren en organisaties zoals 

natuurpunt rond de tafel brengen om te overleggen welke verdere stappen de gemeente kan nog kan zetten. 

 

b. 

Zie antwoord hierboven 
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4. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV/ ‘Betonstop’) roept op om tegen 2040 geen bijkomende 

verhardingen meer te voorzien. Natuurpunt Lubbeek vraagt aan Lubbeek om hier een voortrekkersrol in 

te spelen. Zo kan er gekozen worden om slecht gelegen bouwgronden te neutraliseren, een gemeentelijk 

ambtenaar bevoegd te maken om de betonstop te stimuleren, … 

a. Wat vindt u van de betonstop en hoe ziet u dit in Lubbeek? 

b. Ziet u het mogelijk om een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd te maken om de betonstop 

te stimuleren en te bewaken (intern en extern)? 

Voor meer informatie over het BRV en de mogelijkheden voor een lokaal bestuur raden we aan op zeker 

volgende webpagina’s te bezoeken: 

www.natuurpunt.be/pagina/betonstop 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/PUB%201605%20KKV%20Recepten%20voor%20kernverst

erking-LR.pdf 

 

 

 

a. 

De betonstop van de Vlaamse Regering is een lovenswaardige poging. N-VA Lubeek heeft wel vraagtekens bij 

de termijn en de kostprijs. N-VA zal hier de plannen en de planning volgen van de Vlaamse Regering. 

 

b. 

N-VA Lubbeek ziet geen noodzaak om een ambtenaar expliciet bevoegd te maken om de betonstop te 

stimuleren. Deze taak kan opgenomen worden door de 3 FT medewerkers van de Dienst 

Omgevingsvergunningen. 

 

 

 

 

 

a. 

Het standpunt van CD&V is dat we moeten focussen op kernverdichting en ontwikkeling van reeds ingekleurde 

bouwzones om zo te kunnen beantwoorden aan de woningnood en tegelijkertijd zo veel mogelijk andere groene 

ruimtes (bijv. woonuitbreidingsgebieden) te vrijwaren. 

 

Op termijn kunnen we verder gaan, maar ook hiervoor zijn we erg afhankelijk van het kader dat de Vlaamse 

Overheid ons zal aanreiken. De Betonstop klinkt modieus, maar voor wie het dossier gevolgd heeft is het duidelijk 

dat er nog vele stappen te zetten zijn. Zoals Natuurpunt Vlaanderen in zijn eigen rapport stelt is het duidelijk dat 

2040 veel te laat is voor de Vlaamse Overheid om haar eigen doelstellingen te realiseren. 

 

b. 

De gemeente Lubbeek heeft reeds een huisvestingsambtenaar in dienst, met daarbovenop een ambtenaar die 

duurzaamheid onder zijn bevoegdheid heeft. Ook de dienst voor omgevingsvergunningen heeft zijn impact op 

de aanpak van de betonstop. De gemeentelijke diensten zijn op weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie , 

waar zeker ruimte is om de betonstop in teamverband aan te pakken , zonder een nieuwe ambtenaar te moeten 

aanwerven. 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurpunt.be/pagina/betonstop
http://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/PUB%201605%20KKV%20Recepten%20voor%20kernversterking-LR.pdf
http://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/PUB%201605%20KKV%20Recepten%20voor%20kernversterking-LR.pdf
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a. 

Inderdaad best zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Experten inschakelen. Zo snel mogelijk de 

‘bouwmeesterscan’ aanvragen .... dergelijk rapport kan een goed uitgangspunt zijn om concreet aan de slag te 

gaan! 

 

b. 

Zie ook bemerking hierboven. Gebruik maken van ‘experten’, als we de fase van praktische uitvoering aanvatten 

is het aangewezen om binnen het personeelskader hiervoor een persoon met het juiste profiel in te schakelen. 

De uitwerking zal dode letter blijven als we als gemeente niet zelf mee voorzien in de resources. Gemeente 

beschikt niet over de middelen om ‘burgers/eigenaars van bouwgronde’ uit de kopen dit moet van het Vlaams, 

Federaal niveau komen. Wat we bv wel kunnen doen is onderzoek of OCMW gronden in aanmerking komen voor 

grondruil? 

 

 

 

 

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds nieuwbouw en appartementsbouw en anderzijds het 

landelijke karakter van onze gemeente. Wij wensen geen buitenwijk te worden van Leuven. Verstedelijking dient 

te worden vermeden. 

• Jongeren moeten aangemoedigd worden om in de gemeente te blijven wonen. Dit kan enkel door 

betaalbare woningen, zoals appartementen, te voorzien. Beperkte appartementsbouw is dan ook nodig 

om onze gemeente jong en leefbaar te houden. 

• Appartementen mogen echter niet zomaar overal neer geplant worden. Dit moet weloverwogen 

gebeuren. Zullen er mensen last van hebben? Wat is de impact op de parkeermogelijkheden van de 

omgeving? Is er voldoende basisinfrastructuur?  

Dorpskernen moeten “dorps” blijven, met pleintjes, speeltuintjes, ontmoetingsmogelijkheden, ruimte voor 

evenementen,… 

Wat dan specifiek de betonstop betreft: 

- braakliggende, onbebouwde gronden helpen de gemeente groen te houden. Wij zijn dan ook tegen de 

activering van de onbebouwde gronden en pleiten voor een sterke verlaging van de activeringstaks 

- Bouwpercelen buiten de dorpskernen mogen en kunnen bebouwd worden (cf. plan van de Vlaamse 

bouwmeester) 

- wij zien geen nood om een ambtenaar expliciet bevoegd te maken voor de bouwstop 

 

 

 

 

  

 

 

 

akkoord met betonstop principe 

activeringsheffing verder laten dalen 

in bouwvergunningsaanvragen voorwaarden betreffende verhardingen opleggen 
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5. Natuurpunt Lubbeek roept op voor een mobiliteitsplan voor planten en dieren. Zo moet er werk gemaakt 

worden van natuurvriendelijke verbindingen tussen geschikte leef- en foerageergebieden. Zo kunnen 

volgende acties genomen worden: nagaan of de bestaande verharde wegen overal nog nodig zijn, bij de 

(her)aanleg van wegen ter hoogte van een paddentrekroute kan ervoor gekozen worden om een 

paddenoverzet in te bouwen in de wegenis, natuur en natuurgebieden kunnen verbonden worden met 

kleine landschapselementen en trage wegen, voorzien van tractorsluizen bij sluip- en sluikstortwegen, …   

a. Wat vindt u van een mobiliteitsplan voor planten en dieren?  

b. Denkt u aan nog andere actiepunten die kunnen genomen worden? 

 

 

 

a. 

N-VA Lubbeek staat open voor een mobiliteitsplan voor planten en dieren en rekent hiervoor op suggesties en 

input van Natuurpunt zelf. N-VA Lubbeek wenst er toch op te wijzen dat in de voorbij legislatuur reeds enkele 

interessante initiatieven uitgewerkt werden ( zwaluwtil, paddenoversteek 

 

b. 

 

 

 

 

 

a. 

CD&V is op de hoogte van het idee om wegen te schrappen en/of wegen af te sluiten voor verkeer. Deze 

maatregelen zouden in welbepaalde gevallen misschien mogelijk kunnen zijn, maar we hebben hier nog geen 

concrete voorstellen over gezien. Het blijft bij een idee.  

CD&V heeft wel de aaneensluiting van groene zones in het partijprogramma opgenomen. 

 

b. 

 

 

 

 

 

a. 

Bij openbare werken (heraanleg wegen, aanlegfietspaden) in het lastenboek de aanleg van ‘wegen voor planten 

en dieren voorzien’. Inventaris maken van ‘gekende’ oversteekplaatsen en een meerjaren plan opstellen om de 

nodige (permanente) technische ingrepen te voorzien.... ipv van jaarlijks opstellen van bv paddentrek wanden. 

Mikken op een op twee realisaties/jaar? 

 

b. 

Via sensibilisatie de bevolking nog meer betrekken/overtuigen van de ‘waarde’ van natuur voor de maatschappij. 

De nadruk leggen op het positieve verhaal! Vandaag ligt de nadruk te veel op wat er misloopt, wat er draagt 

verloren te gaan ..... dat is dan misschien wel de harde werkelijkheid, maar mensen houden niet van ‘negatieve’ 

berichten. Bij velen leidt dit tot een ontkenningsreflex? 
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bij het uitwerken van nieuwe projecten kan hier de benodigde aandacht aan gegeven worden. Wij vinden de 

veiligheid van de zwakke weggebruikers echter prioritair en wensen eerst daar op in te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acties betreffende mobiliteitsplan voor dieren op de agenda zetten voor participatief overleg  

Zowel inwoners als verenigingen betrekken 

 

 

 

6. Wat vindt u van het memorandum? Zijn er nog aspecten die volgens u zeker belangrijk zijn (in het kader 

van natuur in Lubbeek) die volgens u nog niet vermeld zijn in het memorandum?  

 

 

N-VA Lubbeek zal verder de plannen voor de trage wegen realiseren en mogelijkheden opzoeken en realiseren 

voor recreatieve en alternatieve fietsroutes en fietspaden. 

 

 

 

 

 

We verwijzen u graag naar ons partijprogramma waarin we onder hoofdstuk 3 onze standpunten hebben 

uitgeschreven voor een duurzame samenleving. 

 

 

 

 

Een heel knap initiatief. Beleidsmakers moeten dit zien als een uitgestoken hand om samen aan de slag te gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum is een interessant basisdocument om op te bouwen bij het opmaken van een beleidsplan 

waarin natuur, biodiversiteit, ……… aan bod komen 
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Wij hopen dat deze vragenlijst en antwoorden je als kiezer meer inzicht geven over de standpunten van de 

verschillende partijen zodat je op 14/10/2018 de voor jou juiste keuze kan maken. 

Voor Natuurpunt Lubbeek 

Maarten Vandecasteele       Benny L’Homme 

Secretaris Natuurpunt Lubbeek      Voorzitter Natuurpunt Lubbeek 

info@natuurpuntlubbeek.be      info@natuurpuntlubbeek.be 

0486 020 627 
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