
Naam van je partij:  
Team2570_________________________________________________________ 

Namen van de invullers (niet verplicht): heel het team heeft dit mee overlopen en we hebben dit samen 
ingevuld.  

Algemene vragen 

Je partij vindt dat Natuurpunt in Duffel goed werk verricht 
☒ helemaal akkoord 
☐ akkoord 
☐ meestal wel 
☐ niet akkoord 
☐ helemaal niet akkoord 
 

Jouw partij vindt natuur belangrijk 
☒ helemaal akkoord 
☐ akkoord, maar alleen als hij beschikbaar is voor de mensen ook zoals recreatie en waterberging 
☐ akkoord, maar alleen als de economie hierdoor niet belemmerd wordt 
☐ niet akkoord 
☐ helemaal niet akkoord 

Jouw partij vindt biodiversiteit belangrijk 
☒ helemaal akkoord 
☐ akkoord 
☐ niet akkoord 
☐ helemaal niet akkoord 

Ken je het betonstoprapport van Natuurpunt? 
☒ ja 
☐ neen 

Ben je bereid betonstop als actie mee op te nemen in het volgende bestuursakkoord? 
☒ helemaal akkoord 
☐ akkoord 
☐ misschien 
☐ niet akkoord 
☐ helemaal niet akkoord 
 

  



Vragen over het memorandum 

Actie 1: ondersteuning aan een vereniging als Natuurpunt voor de aankoop van gronden en 
eenmalige natuurinrichtingswerken 

☒ wij ondersteunen Natuurpunt bij de aankoop van gronden en eenmalige natuurinrichtingswerken 
☐ wij ondersteunen Natuurpunt enkel bij de aankoop van gronden, maar niet bij eenmalige 
natuurinrichtingswerken 
☐ wij ondersteunen Natuurpunt enkel bij eenmalige natuurinrichtingswerken, maar niet bij de 
aankoop van gronden 
☐ wij ondersteunen Natuurpunt noch bij de aankoop van gronden, noch bij eenmalige 
natuurinrichtingswerken 

Wij doen dit: 
☒ via logistieke en financiële steun 
☐ enkel via logistieke steun 
☐ enkel via financiële steun 
☐ niet, noch financiële noch logistieke steun  

Welke instrumenten (meerdere antwoorden mogelijk) 
☐ de financiële steun voor aankoop wordt in een door de gemeenteraad goedgekeurd reglement 
verankerd 
☐ de financiële steun voor aankoop bestaat erin projectmatig een bedrag op tafel te leggen 
☒ de financiële steun bestaat erin projectmatig een deel van de inrichtingswerken mee te 
financieren 
☒ de steun bestaat erin dat de gemeentelijke diensten Natuurpunt logistiek kunnen ondersteunen 

Opmerkingen of aanvullingen: 

 
  

 

Actie 2: Bestaande natuurgebieden beter bekendmaken bij de Duffelaar (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

☒  Verdere uitbouw van bewegwijzering van en naar de natuurgebieden 

☒  Natuurgebieden inkleuren op het stratenplan met de naam van het natuurgebied  

☒ Natuurgebieden actief aanprijzen via de gemeentelijke website  

☒  Publieksactiviteiten laten plaatsvinden in en rond de natuurgebieden 

☒  De natuurgebieden van Natuurpunt opnemen in de jaarlijkse infogids 
 
Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

  



Actie 3: Logistieke steun bij natuurherstel- of beheermaatregelen (zoals afvoer grond bij 
uitdiepingen, ophalen maaisel, …) 

Zijn jullie bereid om Natuurpunt bij het beheer van haar reservaten te ondersteunen 
☒ ja, wij vinden dat Natuurpunt van maatschappelijk belang is en willen dan ook het beheer in 
onderlinge afspraak ondersteunen 
☐ misschien, wij zijn bereid om samen met jullie te bekijken wat mogelijk is 
☐ nee, wij vinden dat Natuurpunt zelf volledig voor zijn beheer moet instaan en ondersteunen niet 

Opmerkingen of aanvullingen: 

 

 

 

Actie 4: betere planologische bescherming van de Mosterdpot-Goorbosbeekvallei 

☒ ja, we vinden dat het natuurgebied Mosterdpot-Goorbosbeekvallei een betere planologische 
bestemming moet hebben en maken daarom werk van een RUP voor deze zone 
☐ misschien, we willen het voorstel bekijken, maar kunnen nu nog niet zeggen of dit een zinvolle 
actie is 
☐ neen, we vinden dat het natuurgebied Mosterdpot-Goorbosbeekvallei voldoende beschermd is 
met de huidige gewestplanligging 

Opmerkingen of aanvullingen: 

 
 

 

Actie 5 : Lid blijven van het regionaal landschap Rivierenland 

☒ we blijven zeker lid van het regionaal landschap Rivierenland en doen met hen samen zoveel 
mogelijk acties 
☐ we blijven zeker lid, maar zullen geen actieve rol opnemen om acties op het terrein uit te werken 
☐ we denken wel lid te blijven, maar zullen de werking toch evalueren om te zien of we wel lid 
blijven 
☐ we moeten dit toch nog eens ernstig bekijken of we lid blijven van het regionaal landschap 
Rivierenland of niet. 
☐ we stappen heel zeker uit het regionaal landschap Rivierenland 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

  



Actie 6: Opstellen van een bomen(onderhoud)plan voor Duffel 

☒ we willen volgende legislatuur planmatig investeren in straatbomen voor Duffel. Alle bestaande 
bomen worden in kaart gebracht zodat we een inventaris hebben, onderzocht op hun gezondheid en 
correct onderhoud met kennis van zaken door het uit te besteden aan een European Treeworker. Bij 
de heraanleg van een straat zorgen we ervoor dat de bomen maximaal bewaard blijven en dat 
nieuwe bomen kunnen uitgroeien tot toekomstbomen 
☐ we willen in de volgende legislatuur alle bestaande bomen in kaart brengen zodat we een 
inventaris hebben en trachten alle bomen te behouden. Bij de heraanleg van de straat zorgen we 
ervoor dat de bomen bewaard blijven en dat nieuwe bomen kunnen uitgroeien tot toekomstbomen 
☐ we willen alle bestaande bomen in kaart brengen zodat we een inventaris hebben 
☐ we vinden bomen maar iets dat in de weg staat, veel vuil veroorzaakt door bladafval en andere 
klachten bezorgt. We zijn ze liever kwijt dan rijk 

Opmerkingen of aanvullingen: 

Bomenbeheersplan is expliciet opgenomen in het programma van Team2570.  

Bij heraanleg van wegenis wordt bij de boomkeuze tevens rekening gehouden met type (inheems) en 
risico op plagen en daaraan gekoppelde mogelijke hinder bij de omwonenden. 
 

 

Actie 7: Behoud van het subsidiereglement kleine landschapselementen 

☒ we behouden het subsidiereglement op kleine landschapselementen en zullen het zo nodig 
aanpassen of hervormen 
☐ we behouden het subsidiereglement op kleine landschapselementen 
☐ we zullen bekijken of het behouden ervan nog zinvol is 
☐ we schaffen het subsidiereglement af 

 
Opmerkingen of aanvullingen: 

 

 

 

Actie 8: Behoud van de behaagactie i.s.m. Natuurpunt 

☒ We behouden de actie in samenwerking met Natuurpunt (www.natuurpunt.be/behaag) 
☐ We behouden een behaagactie, maar gaan zelf op zoek naar een leverancier i.p.v. met 
Natuurpunt samen te werken 
☐ We doen geen behaagactie meer 

Opmerkingen of aanvullingen: 

 



Actie 9: Acties uitwerken rond pesticidenvrije tuinen met kansen voor biodiversiteit 

☒ We zetten ons actief in om mensen te overtuigen zonder pesticiden te werken. We passen de 
regels rond spuiten consequent toe met een volwaardig gefaseerd handhavingsbeleid. We geven het 
voorbeeld door beheerintensieve plaatsen om te vormen naar extensiever beheer en met de keuze 
voor meer inheemse planten of andere planten die nuttig zijn voor de biodiversiteit 
☐ We sensibiliseren iedereen. We zijn een voorbeeldgemeente door intensievere plaatsen om te 
vormen tot extensiever beheer maar wanneer er gespoten wordt door de burger grijpen we niet in. 
☐ We beheren pesticidenvrij en vormen daarom intensief beheerde plekken om naar extensiever 
beheer, maar doen geen speciale acties om anderen te overtuigen dit ook te doen. 
☐ We beheren pesticidenvrij en doen geen speciale acties, maar wanneer we overtredingen 
vaststellen op het gebruik treden we wel consequent op. 
☐ We beheren pesticidenvrij, maar doen niets om anderen te overtuigen en pakken overtredingen 
niet aan. 
☐ We beheren pesticidenvrij maar als er teveel onkruid staat willen we een uitzondering op het 
verbod verkrijgen 

Opmerkingen of aanvullingen: 

Als het van Team2570 afhangt worden er middelen voorzien mbt alternatieve onkruidbestrijding 
voor een beter onderhoud van openbare domeinen en sportterreinen. 

 

Actie 10: Andere aanpak bij aanleg van nieuwe verkavelingen en verlenen van 
omgevingsvergunningen 

☒ Wij gaan akkoord met de stelling van Natuurpunt dat we bij een omgevingsvergunningsaanvraag 
meer en beter de bestaande natuurelementen op het terrein moeten inventariseren en dit opnemen 
in de bijzondere voorwaarden in de vergunning of beter nog vooraf met de bouwheer bespreken 
☐ Wij willen de andere aanpak zoals door Natuurpunt geformuleerd zeker onderzoeken op zijn 
haalbaarheid 
☐ wij leveren omgevingsvergunningen af die zich beperken tot het strikt wettelijke 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

  



Actie 11: Een correct wegbermbeheer en uitbouw van trage wegen als mobiliteitsplan voor fauna 
en flora 

☒ Door correct bermbeheer (maaien en afvoeren) zowel aan wegen als aan trage wegen krijgen 
fauna en flora maximale kansen. 
☐ We staan open voor een correct bermbeheer, echter alleen waar het echt nodig zou blijken 
☐ We maaien het gras maar afvoeren doen we niet want dit is veel te duur 
☐ We maaien zo dikwijls als nodig 

Opmerkingen of aanvullingen: 

 
 

 

Actie 12: Verdere ondersteuning van de paddenoverzetactie  

☐ De gemeente ondersteunt de jaarlijkse paddenoverzetactie logistiek door de actie aan te 
kondigen op haar website, door het plaatsen van de gevarendriehoeken en geven Hyla een nieuw 
telbord met digitale letters of gelijkwaardig. 
☒ we zijn bereid om samen met de Hylawerkgroep te bekijken wat nodig is voor een efficiënte 
paddenoverzetactie, maar willen ons voorlopig nog op geen beloften vastpinnen 
☐ we zullen ons beperken tot de logistieke steun die er al is, namelijk jaarlijks de gevarendriehoeken 
plaatsen 
☐ we ondersteunen de paddenoverzetactie niet meer  

Opmerkingen of aanvullingen: 

We willen samen onderzoeken wat de best mogelijke en haalbare wijze van ondersteuning is.  
 

 

Actie 13: Soorten om trots op te zijn 

☒ we engageren ons om een koesterburencampagne op Duffelse maat samen met Natuurpunt uit te 
werken om Duffelse soorten als ambassadeur uit te dragen 
☐ we willen zeker met Natuurpunt bekijken hoe we zo’n koesterburencampagne kunnen uitwerken 
en hoe we rond probleemsoorten kunnen werken 
☐ we zien geen koesterburencampagne zitten, maar we willen wel correct informatie met expertise 
van Natuurpunt rond probleemsoorten verlenen 
☐ we zien geen koesterburencampagne zitten en ook rond de probleemsoorten werken we geen 
beleid uit 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 



Actie 14: het vernatuurlijken van de bestaande open ruimten, parken en groene pleintjes 

☒ we willen onze speelterreinen, open ruimten en groene pleintjes vernatuurlijken 
☐ we willen onze speelterreinen wat vernatuurlijken, maar enkel waar het kan, niet overal dus 
☐ we willen een klassiek beheer behouden, netjes kort en proper 

Opmerkingen of aanvullingen:  

Speelpleinvernieuwing werd de voorbije jaren al doorgevoerd vanuit de principes van avontuurlijk en 
natuurlijk spelen (Mijlstraat, Arenberg, Lage Polder, binnenkort Merodestraat). 

Belangrijk is dat zorgvuldig wordt omgesprongen met de schaarse open en vaak watergevoelige 
ruimtes die er nog zijn, en geen uitzonderingen hierop, ook al zijn er persoonlijke en politieke 
belangen mee gemoeid. 

 

Actie 15: Vernatuurlijken speelplaatsen in de scholen 

☒ we willen ons echt inzetten voor het vernatuurlijken van de speelplaatsen in de scholen 
☐ we zullen bekijken of er voldoende draagvlak is om speelplaatsen te vernatuurlijken en dan 
overwegen we dit wel te doen 
☐ we willen de speelplaatsen behouden zoals ze zijn en zien dan ook het nut van deze actie niet in 

Opmerkingen of aanvullingen: 

Onze schepen An Verlinden heeft dit de voorbije jaren reeds op de agenda gezet, maar scholen 
blijken tot op heden vast te houden aan (zeer dure) speeltoestellen.  

 

 

Actie 16: Proactieve steun en netwerkmomenten vanuit de gemeente om samenwerking te 
stimuleren 

☐ we zijn bereid om proactief via de gemeente samenwerking met Natuurpunt te stimuleren. We 
doen dit specifiek voor jeugdbewegingen met een premiereglement voor maatschappelijk werk, 
waar natuurbeheer ook mee in opgenomen wordt. 
☒ we zijn bereid om proactief via de gemeente samenwerking met Natuurpunt te stimuleren. 
Hieraan een premiereglement koppelen gaat ons te ver 
☐ we vinden dat Natuurpunt zelf samenwerking moet uitwerken, dit is niet een taak van een 
gemeente 

Opmerkingen of aanvullingen: 
We willen de opportuniteit van een premiereglement eerst grondig onderzoeken. We vragen al veel 
van jeugdbewegingen en ze nemen ook al veel engagementen op zich (o.m. lenteschoonmaak). Het 
moet een vrijwillig engagement blijven en mag zeker niet als een ‘verplichting’ gaan aanvoelen.  

 



Actie 17: Opleggen bijzondere voorwaarden bij de aflevering van een omgevingsvergunning rond 
natuur en waterberging die verder gaan dan wettelijk verplicht is 

☒ Wij gaan akkoord om verder te gaan dan wat puur wettelijk verplicht is bij de watertoets. 
Waterberging en natuur dient in de individuele vergunning steeds alle aandacht te krijgen, de 
voorwaarden worden met de bouwheer besproken: wadi’s, groendaken en inheemse soorten 
worden in Duffel eerder de regel dan de uitzondering  
☐ Wij willen de andere aanpak zoals door Natuurpunt geformuleerd zeker onderzoeken op zijn 
haalbaarheid. 
☐ wij leveren omgevingsvergunningen af die zich beperken tot het strikt wettelijke 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

 

Actie 18: Bescherming van vergunningsvrije bomen via politiereglement 

☐ We voeren een kapvergunningsregeling in via het politiereglement om bomen die volgens de 
wetgeving niet beschermd zijn toch te beschermen 
☒ we onderzoeken of het nuttig is om in Duffel zo’n politiereglement in te voeren om bomen te 
beschermen 
☐ we vinden deze actie overbodig en nemen geen initiatief. Bomen die door Vlaanderen niet 
beschermd worden mogen zonder meer gekapt worden. 
☐ alle bomen die in de weg staan mogen zonder meer gekapt worden. We voeren hier geen beleid 
rond, zelfs niet in de handhaving van de wettelijk beschermde 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

Actie 19: Verdere sanering van de lozingspunten in kwetsbare gebieden 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
☒ We wensen de Zwarthoutstraat-Rechtstraat te saneren rond de Arkelloop 
☒ we wensen de zone van het Senthout en Lintsesteenweg te saneren rond de Arkelloop 
☒ we wensen de Varestraat te saneren rond de Goorbosbeek 
☒ we wensen de huizen in het Mouriaubos te saneren om de Perwijsveldloop vrij te krijgen van alle 
afvalwater 

Opmerkingen of aanvullingen: 
Uiteraard zal dit gefaseerd dienen te gebeuren. 

 

 



Actie 20 : Aanleg van een ecologische retentiezone omgeving Draakbosweg promoten bij de 
provincie 

☒ we zijn voorstander tot de aanleg van een ecologische retentiezone in de omgeving van 
Draakbosweg en dringen actief aan bij de provincie tot realisatie ervan 
☐ we staan positief tegenover het project, maar laten het initiatief aan de provincie over 
☐ we zullen de provincie geen stokken in de wielen steken als zij het willen aanleggen 
☐ we zullen ons verzetten tegen de komst van een retentiezone ter hoogte van Draakbosweg 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

Actie 21: Herstel van het bestaande natuurlijkoverstromingsgebied ‘Springbos’ 

☐ we zijn voorstander om het Springbos te herstellen en mee in het natuurgebied 
Goorbosbeekvallei op te nemen als een waterbergend gebied. We zoeken proactief naar een andere 
locatie voor de Rode Pen en daarna herstellen we zo snel mogelijk het gebied in samenspraak met de 
dienst Integraal waterbeleid van de provincie. 
☒ we zijn voorstander om het Springbos te herstellen en mee in het natuurgebied 
Goorbosbeekvallei op te nemen als een waterbergend gebied, maar gaan niet actief op zoek naar 
een andere locatie voor vissersclub De Rode Pen. Ze kan er blijven tot de vereniging uitdooft 
☐ we willen dat alles blijft zoals het nu is tot het spontaan uitdooft 
☐ we willen de Rode Pen behouden en zullen geen enkele actie ondernemen behalve dan de 
regularisatie ervan 

Opmerkingen of aanvullingen: 
We willen zoeken naar een alternatief, maar we weten dat dat niet zo eenvoudig is (dit is al een oud 
dossier). Zolang er geen alternatief is, kan de club daar blijven.  

Actie 22: Ontsnippering van Duffel-West centrum met het Muggenbergpark (wegwerken van de 
barrièrewerking Hondiuslaan) 

☒ goed idee, we zullen het grondig onderzoeken en indien haalbaar ook realiseren 
☐ goed idee dat we zeker grondig zullen onderzoeken 
☐ goed idee, maar niet haalbaar of realistisch 
☐ slecht idee, totaal niet haalbaar of realistisch 

Opmerkingen of aanvullingen:  

- in het licht van een volledige mobiliteitstransitie ware het wenselijk dat het passerend niet 
plaatselijk verkeer enkel kan circuleren rondom het centrum, zijnde Hondiuslaan  
spoorweglaan  Lintsesteenweg. Voor alle binnen deze cirkel gelegen centrumstraten 
dienen de verkeersstromen zodanig te worden aangepast (enkel richtingen en doodlopende 
zijstraten), zodat er geen sluipverkeer meer mogelijk is via de centrumstraten. 

- Wegwerken barrièrewerking Hondiuslaan kan eenvoudig door een brede, goed zichtbare 
voetgangers- en fietsersoversteek te installeren.  



Actie 23: Geen tweede Netebrug voor auto’s maar wel een integrale nieuwe visie uitwerken rond 
de bestaande brug 

☒ we geloven niet in een tweede Netebrug voor auto’s als oplossing en werken dus aan een 
oplossing met de bestaande brug in de hoofdrol. Tevens zullen we volgende legislatuur ook alle 
mogelijkheden afbouwen die een tweede Netebrug nog mogelijk maken zoals de schrapping van de 
reservatiestrook  en werken we aan de herwaardering van de zone aan het rondpunt van de 
Hondiuslaan met een functionele invulling gericht op het gebruik van fiets en openbaar vervoer. 
☐ wij zijn niet voor een tweede Netebrug en werken dus aan een oplossing met de bestaande brug 
in een hoofdrol. We behouden echter wel de reservatiestrook en vullen de zone aan het rondpunt 
niet in wat de tweede Netebrug zouden hypothekeren. 
☐ Wij werken de komende legislatuur verder om het verkeer ter hoogte van de bestaande brug te 
verbeteren, maar laten wel ook alle pistes open voor een tweede Netebrug in de verre toekomst 
☐ We zetten in op beide pistes: we willen verder werken aan het verbeteren van de bestaande brug 
en zetten ons tegelijk in om de realisatie van de tweede Netebrug te realiseren.  
☐ wij denken niet dat er oplossing is voor de eerste brug en willen komende legislatuur enkel actief 
werken aan de realisatie van de tweede Netebrug want wij denken dat dit de oplossing is voor de 
mobiliteit in Duffel 

Opmerkingen of aanvullingen: tweede Netebrug is zeer duur, kan onmogelijk alleen op de kap van de 
Duffelse belastingsbetaler afgewenteld worden, geeft op KT al een extra aanzuigeffect met 
dichtslibben van de andere invalswegen. Het verkeersinfarct vnl tijdens de spitsuren kan 
bovengemeentelijk opgelost worden via een drastische transitie van onze mobiliteit, waarbij het 
aantal wagens onvermijdelijk naar omlaag moet. Naast een mentaliteitswijziging, liggen er ook 
oplossingen in een herorientering van het huidig kruispunt, met oa een continue doorstroming van 
het verkeer dat vanaf de Hondiuslaan over de brug moet, en een alternatieve doorsteek voor de 
zwakke weggebruikers (o.a. fietsonderdoorsteken en bypasses). 

 
Actie 24: Uitbouw van een groen educatief toeristisch netwerk met de Nete als speerpuntgebied  
 
☒ wij zien dit voorstel van Natuurpunt zeker als een belangrijke opportuniteit en zullen hier 
volgende legislatuur dan ook sterk op inzetten 
☐ wij willen dit voorstel zeker onderzoeken om te zien welke mogelijkheden dit allemaal zal bieden 
☐ wij zien wel de opportuniteiten maar we denken dat het weinig realistisch is 
☐ wij zien echt niet in hoe Natuurpunt bij dit idee komt 

Opmerkingen of aanvullingen: 

 

 

 

 

 



Actie 25: Opmaak masterplan zuidwestelijk deel van Duffel Oost ( voor omgeving Goorbosbeek-
Dijkstap-Mosterdpot-Mouriaubos als strategische open ruimte en zacht recreatiegebied)   

☒ wij zien dit voorstel van Natuurpunt zeker als een belangrijke actie en zullen hier volgende 
legislatuur dan ook heel sterk op inzetten 
☐ wij willen dit voorstel zeker onderzoeken om te zien welke mogelijkheden dit allemaal zal bieden 
☐ wij zijn voorstander maar denken dat het voorstel van Natuurpunt niet realistisch is, maar waar er 
kansen zijn willen we wel meewerken 
☐ wij vinden dit geen prioriteit, maar zijn wel bereid te ondersteunen indien er zich kansen 
voordoen 
☐ wij vinden dit voorstel maar niets en zullen geen initiatief nemen 
☐ een gemeente heeft echt wel andere prioriteiten 

Duidt de acties aan die jouw partij ziet zitten of waaraan je actief wil meewerken (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

☒ Opmaak van een RUP Open ruimte zuidwestelijk deel van Duffel (cfr. Duffel West)  
=> Natuurgebied, natuurverweving, landschappelijk waardevol AG, glasvrij AG, AG waar serres staan 
en nog kunnen uitbreiden. Omzetting van gemeenschapsvoorziening naar natuurgebied (de 
Mosterdpot) en van agrarisch naar natuurgebied (Goorbosbeekvallei) ter realisatie van de lokale 
natuurverbinding uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  

☐ Verplaatsen van de illegale recreatieve visvijver Rode Pen zodat het natuurlijk 
overstromingsgebied Springbos volledig hersteld kan worden en de watervervuiling in het gebied 
stopt (zie ook link met acties 20 en 21)  
☒ Verdere uitbouw van het natuurreservaat i.s.m. Natuurpunt en Stichting Kempens Landschap 
(Fort) tot één toegankelijk netwerk voor zachte recreatie onder de coördinatie van het Regionaal 
landschap 
☐ Ontwikkelen van een nieuwe toegangspoort op de bestaande OCMW grond aan de Mechelsebaan 
van en naar de Goorbosbeekvallei en van en naar het Mouriaubos  
☒ Verdere ontsluiting wandelnetwerk tussen Fort en station Sint-Katelijne-Waver  

☐ Aanplant van kleine landschapselementen en aanleg van poelen in de hele zone  

☐ Ontwikkeling van de zone Schaaruit, Varestraat en de grens met Sint-Katelijne-Waver met 
verbindingen van en naar het Mouriaubos en de Goorbosbeekvallei  
☐ aanleg parking en groene vertrekpoort aan de Mosterdpot (grond van All Cars aankopen)  
☐ een oplossing vinden voor de verdere ontwikkeling van het serrebedrijf Sibon met respect voor de 
uitbouw van de Goorbosbeekvallei  
 
Opmerkingen of aanvullingen: betreffende die OCMW gronden hangt het er ook nog van af hoe snel 
die (nog) gaan verpatst worden aan een projectontwikkelaar… 

  



Actie 26: Uitbouw van landschapspark Senthout  

De uitbouw van het Senthout en omgeving tot een landschapspark vinden wij: 
☒ een goed idee waarop wij echt willen inzetten deze legislatuur 
☐ een goed idee en we zullen zeker meewerken aan dit project 
☐ een goed idee, we nemen geen actieve rol op maar steunen het projectmatig 
☐ geen goed idee, het gebied is goed zoals het nu is 

Wat vindt uw partij van het voorstel ter hoogte van het Senthout? 
☒ we vinden het een heel goed idee 
☐ we vinden het een goed idee, maar hebben twijfels over de haalbaarheid ervan 
☐ het idee is het onderzoeken waard op haalbaarheid 
☐ we vinden dit idee maar niets 

Hoe ver wil uw partij hierin gaan? 
☒ we knippen het Senthout, maken de vallei terug open en vormen de natte bouwgronden om tot 
een speelbos: wij steunen het uitgewerkte voorstel van Natuurpunt 
☐ akkoord om het Senthout te knippen en de vallei te herwaarderen, maar de natte bouwgronden 
behouden we wel om te bebouwen 
☐ we knippen het Senthout puur als mobiliteitsmaatregel 
☐ we behouden de overstromingscapaciteit en vrijwaren de bouwgronden van de bebouwing, maar 
het knippen van het Senthout gaat ons te ver 
☐ de voorstellen gaan te ver, we behouden alles zoals het is 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

 

Actie 26bis: Blijf Natuur(punt) een volwaardige stem geven in het lokale beleid 

☒ Natuurpunt zal blijvend een volwaardige stem hebben in de diverse adviesraden (minaraad, 
cultuurraad en GECORO) van de gemeente 
☐ Indien één van de vermelde raden zou opgeheven worden zal er blijvend met Natuurpunt 
overlegd worden over natuur- en milieuthema’s in de meest brede zin 
☐ Alle adviesraden zijn voor ons overbodig en zullen enkel georganiseerd worden indien wettelijk 
verplicht 
 

Opmerkingen of aanvullingen: dwz betrokkenheid van meet af aan bij mogelijke toekomstige studies 
van welke aard dan ook, en niet enkel wanneer het uitkomt, want dan kunnen de adviesraden 
evengoed afgeschaft worden. 
 

 

  



Actie 27: Ondersteun natuurverenigingen financieel en logistiek (meerdere antwoorden mogelijk) 

☒ we zullen de natuurverenigingen financieel en logistiek zo veel mogelijk ondersteunen 
☒ we zullen Natuurpunt ondersteunen voor de verdere uitbouw van het Mosterdpotje tot 
volwaardig bezoekerscentrum 
☐ we onderzoeken enkel op aanvraag van de natuurverenigingen welke ondersteuning vanuit de 
gemeente kan gegeven worden 

☐ we wensen enkel ondersteuning volgens vastgelegd subsidiereglement toe te kennen 

☐ we wensen geen enkele ondersteuning aan natuurverenigingen toe te kennen 

 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

 

Actie 28: Stimuleer gemeentelijke diensten om met Natuurpunt samen te werken 

☒ we zullen actieve samenwerking tussen Natuurpunt en de gemeentelijke diensten blijven 
stimuleren 
☐ we zijn niet tegen samenwerking tussen Natuurpunt en de gemeentelijke diensten 
☐ we nemen geen enkel initiatief om samenwerking tussen Natuurpunt en de gemeentelijke 
diensten te stimuleren 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

 

Actie 29: Gebruik de expertise van en maak gebruik van Natuurpunt om het maatschappelijk 
draagvlak voor natuurbescherming uit te dragen en te vergroten 

☒ we zullen bij belangrijke natuur en milieudossiers steeds de expertise vragen van Natuurpunt en 
samenwerken om een draagvlak voor natuurbescherming te vergroten 
☐ Enkel op vraag vanuit Natuurpunt of vanuit de gemeente kan de expertise van Natuurpunt 
gevraagd worden 
☐ Enkel op vraag van de gemeente kan de expertise gevraagd worden 
☐ We denken niet dat de expertise van Natuurpunt nodig is 

Opmerkingen of aanvullingen: zelfde kanttekening als 26bis!  
 

 



 

Actie 30: Werk samen met Natuurpunt gemeentelijke activiteiten en festiviteiten uit 

☒ we zullen met Natuurpunt gemeentelijke activiteiten en festiviteiten uitwerken 
☐ we zullen Natuurpunt vragen als de gemeente vindt dat Natuurpunt erbij kan betrokken worden 
☐ we betrekken Natuurpunt zo min mogelijk bij onze gemeentelijke activiteiten en festiviteiten 

Opmerkingen of aanvullingen: 
 

 

 

We danken uw politieke partij voor het  waarheidsgetrouw  invullen van deze vragenlijst. 

Het afdelingsbestuur van Natuurpunt Oude Spoorweg 

 

 


