TAV de politieke partijen van de gemeente Huldenberg

Memorandum voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
Onderstaand manifest bevat de prioriteiten van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud
(VHM vzw) voor de komende beleidsperiode van het gemeente bestuur van Huldenberg.
1. Zorg blijven dragen voor de kenmerken natuur- en landschapswaarden
Huldenberg is ondanks haar ligging tussen Wavre en Brussel nog steeds een erg landelijke gemeente.
We willen dan ook pleiten voor een actief beleid om dit zo te behouden in de volgende
bestuursperiode. Huldenberg herbergt bovendien één van de grootste bronboscomplexen van het
land (Rodebos, Margijsbos), waarvoor ook de bovengelegen landbouwplateaus van belang zijn
(intrekgebied voor de bronnen).
De Dijle-, Laan- en IJsevallei zijn evidente natuurwaarden. We willen echter ook het belang van de
holle wegen onderstrepen. Dit zijn niet enkel belangrijke transportassen, dragers van hoge
landschappelijke waarde, maar ook aangetoonde refugia voor zeldzame biodiversiteit uit de bossfeer
(zowel planten als insecten). Huldenberg heeft ook tal van zandige bermen, waarop restanten van
schrale, zandige vegetaties overleven. Een adequaat bermbeheer blijft dan ook noodzakelijk.
Daarnaast bepleiten we blijvend de effectieve uitvoering van maatregelen voor koesterbuursoorten
te nemen. Hiernaar voortdurend handelen en erover communiceren blijft essentieel. Koesterburen
zijn ideale ambassadeurs om het globaal thema van natuurbehoud en biodiversiteit op een ludieke
manier aan de inwoners over te brengen. Een van de bijzondere soorten in de gemeente is de
Vroedmeesterpad. We vragen dan ook om voor deze soort blijvend uit te kijken naar mogelijkheden
om deze te beschermen en kansen te geven.

2. Woonbeleid, open ruimte en ruimtelijke planning
Vlaanderen komt steeds meer in de ban van de ‘betonstop’. Dit houdt in dat vooral de kernen
versterkt worden en dat er actief gestreefd wordt inname van open ruimte tegen te gaan (ook aan
de randen van de kernen), of zelfs terug te dwingen.
Verhandelbare bouwrechten is het nieuwe concept die lokale overheden daartoe instrumenten en
slagkracht moeten geven. De verengingen willen ten sterkste vragen gebruik te maken van dit
instrument, bvb. tijdens herinrichtingen van de dorpskern van Terlanen, Sint-Agatha Rode, Neerijse
en Huldenberg ook ruimte te voorzien voor inperken van bouwrechten aan de rand van de kernen.
Enkel zo kunnen we de open ruimte verbindingen behouden en de dorpskernen als leefbare gehelen
behouden.
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Bijzondere aandacht vragen de grote gebouwen in de gemeente. Deze kunnen, met zorg en aandacht
voor het bestaande patrimonium, door meerdere gezinnen gebruikt worden. Ter voorbeeld zou het
opstellen van een RUP meergezinswoningen, zoals in de gemeente Bertem, een beleid kunnen
vormen om duidelijk te maken waar verdichting kan en waar met andere woorden de echte
dorpskernen zich bevinden.
Dit mag echter niet een adequaat beleid inzake landbouwgebouwen in de weg staan. Ondanks het
beperkte aantal landbouwers in de gemeente, verrijzen er nog steeds nieuwe, grote, kwasiindustriële gebouwen in het landbouwgebied. Dit dient maximaal tegen gegaan te worden.

3. Integraal waterbeleid
De gemeente wordt doorsneden door diverse beken. Er zijn diverse actoren bij betrokken, maar ook
de gemeente heeft instrumenten om integraal waterbeleid toe te passen en zo de waterkwaliteit
(maar ook -kwantiteit) op orde te krijgen. De natuurvereniging weet dat de gemeente Huldenberg al
ernstige inspanningen leverde om van de beken levende en propere beken te maken, onder andere
door het rioleringsplan.
We hopen dat het nieuwe gemeentebestuur op de ingeslagen weg verder gaat, algemeen, en
specifiek de resterende plekken van puntvervuiling naar onze waterlopen aan kan pakken. Ook het
afkoppelen van grote verharde oppervlakten is een blijvend aandachtspunt.
Zeer specifiek voor de gemeente, zijn het grote aantal bronnen die in de riolering uitkomen. Niet
enkel wordt hierdoor de vuilvracht verdund, maar ook gaat kostbaar proper water verloren. Onze
vraag is innovatief te werk te gaan en deze bronnen (en hun bronbeekjes) een plaats te geven in het
straatbeeld, wat perfect kan in een paar tegels in het voetpad.

4. Natuur maakt jouw gemeente klimaat robuust
Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te kampen
hebben. Steden en gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen
zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken met natuur
is niet alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de goedkoopste oplossing om ons aan
te passen. Door bv. De groenblauwe aders door te trekken tot in het hart van dorpen en
woonkerken, vangen we overtollig water op en bieden we verkoeling. De Vlaamse overheid roept - in
het Witboek Beleidsplan Ruimte - gemeenten op om actief werk te maken van deze groenblauwe
verbindingen. Bovendien bieden deze natuurlijke oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu,
gezondheid, recreatie en biodiversiteit.
Dit is te bekomen door deze concrete acties uit te voeren:
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•

Zorg voor een ‘klimaatreflex’ bij de aanvang van elk ruimtelijk project (in de kern én
daarbuiten): ga bij elk project na hoe natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer. Dit
over alle gemeentelijke diensten heen.
Groentoets/biodiversiteitstoets voor grotere projecten (zie www.biodiversiteitstoets.be):
nagaan van impact van bouwprojecten, op de woonkwaliteit en groenwaarde bij overige
bouwprojecten: hierbij moet de stelregel zijn dat groene ruimte in totaal moet behouden
blijven en dat de verdichting geen schade toebrengt aan ecologische waarde en
woonkwaliteit van de omwonenden.

•

Geef het goede voorbeeld en richt de eigen instellingen en openbaar domein klimaat robuust
in door het hergebruik van regenwater, de aanleg van parken en groenzones, minimaliseren
van verharding, keuze voor waterdoorlatende materialen, inzetten op infiltratie, het plaatsen
van groendaken en gevelgroen, etc.

•

Stimuleer en ondersteun burgers om hun (school)buurt of tuin klimaat robuust in te richten.
https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-je-tuin-een-natuurgebied

5. Steun concrete terreinbeheerders om hun doelstellingen waar te maken
Actueel zorgen Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (samen met Natuurpunt) in Neerijse
voor een essentiële bijdrage aan de aankoop en het behoud van onze meest waardevolle
landschappen en natuurgebieden. Daarnaast zorgen ze ook voor openstelling van deze gebieden,
gegidste wandelingen en educatie.
De gemeente kan dit het beheer ondersteunen via bijkomende subsidies en logistieke ondersteuning.
Om het beheer van deze waardevolle en drukbezochte gebieden verder te zetten is voortzetting en
verhoging van deze ondersteuning essentieel.
• Voorzie subsidies voor zowel de aankoop, inrichting, ontsluiting, als het beheer van de Doode
Bemde door natuurverenigingen.
• Zorg voor een ambitieus beheer van de eigen gronden. Doe dat in overleg met de
natuurvrijwilligersverenigingen.
In het bijzonder willen de steun voor een hoogwaardige recreatie aanbod aanleveren, maar dit kan
niet ten koste gaan van de natuurwaarden (i.e. versnippering, verstoring). In het bijzonder willen
we aandacht vragen voor de continue vraag naar een fietspad langsheen de westelijke zijde van de
Dijlevallei. Dit is ecologisch (en ook technisch) niet verantwoord, net het rustige deel van de Doode
Bemde wordt daarmee ontsloten en waardevol habitatgebied verstoord. We willen samen met de
gemeente streven naar een duurzamere oplossing, ofwel langsheen de N251 dan wel langsheen de
tuinen van de woningen langsheen deze weg. Zie ook nota in bijlage.

6. Huldenberg is geen eiland, maar het puzzelstuk van het Dijleland
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De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud zetten zich al jaren in voor een regionaal landschap
Dijleland. We vragen nog steeds dat de gemeente haar schouders onder deze organisatie wil zetten.
De regionale landschap- en natuurbelangen worden hierdoor behartigd en waargemaakt, waar ook
de lokale inwoners kunnen van profiteren en zeker ook de gemeente een aangename uitstraling mee
krijgt.
In het recente natuurdenken met robuustere klimaatbuffers komen steeds grotere natuurgebieden
naar voor. In het Dijleland kan dit kunnen vorm krijgen in een natuurpark, waarvan de modaliteiten
nog moeten omschreven worden. Conceptueel kan alvast gemeld worden dat in het Dijleland meer
dan 9.000 ha natuurgebied (bestemming) aanwezig is (drempel is 5000 ha), dat deze gemiddeld 25%
van de totale oppervlakte inneemt, 75% van deze natuur-gebied oppervlakte beheerd is als dusdanig
en dat bijna 80% ook Europees beschermd is. Voldoende natuurweefsel om dit ook als één geheel in
de wereld te zetten. We vragen alvast aan alle nieuwe coalities om dit idee te steunen en verder te
ontwikkelen, zodat een ‘next level’ nationaal park Dijleland kan ontstaan.

De voorzitter van VHM vzw

Marc Artois
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