KERN LATEM

Onrust over Vlaams

Ecologisch Netwerk

In de lokale ‘Burgerkrant’ organiseert de fractievoorzitter
van de Latemse VLD onrust bij de bewoners van de Latemse meersen
omtrent de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Onder het moto “wij houden van de natuur, niet minder van de
mens!” wordt in een bijzonder ongenuanceerd verhaal en via foute
informatie gesuggereerd dat de afbakening van het VEN een degelijke
oplossing voor de zonevreemde woningen in het gebied zou
verhinderen.
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H

iermee gooit de fractievoorzitter opnieuw zand in de
ogen van de meersenbewoners door een probleem van de
ruimtelijke ordening in de schoenen
van het Vlaamse natuurbeleid te
schuiven. Ook bij de voorbereiding
van het natuurinrichtingsproject
maakten we dit reeds mee. Wat
speelt zich af achter de schermen?
Wil men een kleine groep mensen
die sinds jaar en dag stukken onbebouwd natuurgebied wensen om te
zetten naar meer lucratieve bestemmingen in de kaart spelen?
Een stevige portie anti-natuurgevoelens komt hen natuurlijk niet slecht
uit. Ook bij de opmaak van de gewestplannen mochten we al zo’n
aanslag op het natuurgebied verwerken en de vrees zit er bij natuurbeschermers goed in dat het gemeentelijk structuurplan zou misbruikt
worden om opnieuw te knabbelen
aan de open ruimte in de gemeente.
Dat de Latemse VLD een aanval
lanceert tegen een initiatief waarbij
het Vlaams Gewest het groot belang
van de Latemse meersen voor het
natuurbehoud bevestigt (dit na de

bescherming als landschap, de bestemming op het gewestplan, de
erkenning van ons natuurreservaat,
de engagementen in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan of
GNOP, het natuurinrichtingsproject
en de vele publicaties) is verdacht.

Toch kwam het artikel enigszins onverwacht. Het gemeentebestuur
heeft deze legislatuur immers al
meermaals getoond dat ze de verdere uitbouw van het natuurreservaat
in de Latemse meersen ondersteunt.
Recent nog nam de burgemeester
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een zinvol initiatief waarbij lokale
landbouwers en natuurbeschermers
afspraken maakten over de ruimtelijke ordening en de uitbouw van het
VEN. Hieruit bleek dat een consensus
over de verdere uitbouw van het
natuurgebied op lokaal niveau mogelijk is. Het is dan ook jammer dat
binnen deze constructieve sfeer door
de belangrijkste meerderheidspartij in
Latem een polarisatie wordt georganiseerd. De Latemse kern van Natuurpunt heeft een brief gericht aan
de VLD waarin een gesprek wordt
gevraagd op een fractievergadering.
Hoopgevend is dat het geciteerde
artikel erkent dat “de natuur aandacht, bescherming, toezicht en
waar mogelijk ontwikkeling verdient”. Toch wordt hiertoe geen
alternatief geboden voor de gewraakte aanpak van de Vlaams regering. Het is overigens ten zeerste de
vraag of hierover wel ideeën bestaan. De natuurverenigingen zijn
dan in elk geval niet betrokken noch
op de hoogte. Dat de huidige beleidsploeg, na een nochtans trendbrekende goede start in slaap is gedommeld wat betreft het milieubeleid
blijkt ook uit een recent unaniem
vernietigend advies van de Latemse
milieuraad dat naar aanleiding van
de gemeentebegroting werd uitgebracht.
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Negatief advies van de
milieuraad over het
gemeentelijk milieubeleid
Dit advies werd uitgebracht op de
raad van 3 december 2002, naar
aanleiding van de goedkeuring van
de begroting 2003. Om een onderbouwd advies te kunnen geven over
de gemeentebegroting, moet de
raad kunnen beschikken over een
milieujaarprogramma. Voor de derde
maal op rij was ook in december
2002 een dergelijk jaarprogramma
niet tijdig klaar. In de milieuraad zitten geduldige mensen, maar aan dit
geduld komt een eind. De wrevel die
bestond over het gebrek aan jaarprogramma, werd nog versterkt door
het feit dat sommige dossiers weinig
of geen vooruitgang kennen, ondanks vragen of adviezen vanuit de
Milieuraad. De milieuraad ondervindt
soms ook een gebrek aan betrokkenheid in cruciale milieu- en natuurdossiers vanuit de gemeente (b.v. bij de
advisering over het VEN door de
gemeente werd de milieuraad niet
betrokken). De gemeente neemt ook
weinig of geen initiatieven op vlak
van milieubeleid of sensibilisering
hierover. Als flauw excuus wordt
gesteld dat dit allemaal veel geld
kost… Kortom, het milieu- en natuurbeleid behoort niet tot de hoogste

prioriteiten voor het gemeentebestuur. Voor een groene gemeente als
Sint-Martens-Latem en Deurle wordt
toch wat meer verwacht.
Voor de milieuraad is het dan ook de
hoogste prioriteit dat de gemeente
werk maakt van een structureel milieubeleid. Dit structureel milieubeleid dient tot uiting te komen in de
gemeentelijke planningsinstrumenten: het milieubeleidsplan en het
milieujaarprogramma. De engagementen moeten terug te vinden zijn
in de gemeentebegroting. In haar
advies vroeg de raad dan ook dat
een milieubeleidsplan wordt opgemaakt en dat, heel concreet, het
milieujaarprogramma 2003 ten laatste in februari 2003 aan de raad voor
advies wordt voorgelegd.
De milieuraad beseft wel dat het
uitwerken van een structureel milieubeleid niet gemakkelijk is, noch voor
de schepen van leefmilieu, noch voor
de vrijwilligers van de raad of voor
de milieudienst (die niet over een
voltijdse ambtenaar beschikt). Vooral
de milieudienst kan hierin een cruciale rol vervullen. Voorwaarde is dat dit
een goed uitgebouwde dienst moet
zijn. De raad pleit daarom voor de
aanwerving van een zogenaamde
duurzaamheidsambtenaar. De belangrijkste taak van deze ambtenaar
zou juist bestaan in om het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid vorm te
geven op maat van een kleine gemeente. Voorbeelden van gelijkaardige gemeenten toont aan dat een sterke progressie een haalbare kaart is.
Maar het is natuurlijk niet al kommer
en kwel in Latem en Deurle: zo is er
werk gemaakt van enkele dossiers
die al zeer lang aanslepen (zo krijgt
Latem eindelijk zijn containerpark),
er wordt een beheersplan opgemaakt voor het bomenbestand (zie
de vorige Snep!). En er is in ieder
geval luisterbereidheid bij het college. Wij hopen dan ook dat het college is wakker geschrokken door het
advies en dat ze de draad weer oppikken waar ze hem in de loop van
vorig jaar lieten vallen. De burgemeester heeft alvast beloofd om op de
volgende milieuraad aanwezig te zijn
en antwoord te geven op het advies
van de milieuraad. De raad en kern
Latem leven in blijde verwachting…

KERN LATEM

Info-avond

Hoopgevend nieuws van
de burgemeester!!!
Net voor de druk van de Snep!
bezocht burgemeester Freddy Van
Massenhove effectief de Latemse
milieuraad. Hij toonde begrip voor
het kritisch advies van de raad en
beloofde beterschap. De burgemeester voegde prompt de daad bij het
woord en hij stelt de spoedige aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar in het vooruitzicht. Deze
ambtenaar zal de onderbemande
milieudienst ondersteunen zodat
Sint-Martens-Latem zijn basistaken
in het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid volwaardig kan invullen.
Burgemeester Van Massenhove
toonde zich de laatste weken ook
bijzonder actief om voor een aantal
heikele leefmilieuknelpunten een
oplossing te vinden. Zo werd vooruitgang geboekt in het dossier van
de woonwijk Hooglatem om op een
ecologisch verantwoorde manier
een oplossing te bieden aan de
waterproblematiek. In een volgende Snep! komen we hier uitgebreid
op terug maar wie interesse heeft in
de problematiek moet zeker aanwezig zij op onze informatie-avond
over de overstromingsproblematiek
van 27 maart (zie kader). Ook
groeit er een engagement om vanuit
de gemeente te participeren aan de
sanering van het rioleringsysteem en
het zuiveringsrietveld aan de Baarle
Frankrijkstraat. Voor het Latemse
natuurbehoud is dit een prioritair
dossier gezien de lamentabele toestand van dit gemeentelijk rioleringsstelsel het grootste knelpunt is voor
natuurherstel in ons natuurreservaat
de Latemse meersen.
Een duurzaamheidsambtenaar en
een degelijk milieubeleid voor Latem, integraal waterbeheer met een
ecologische oplossing voor de wateroverlast in Hooglatem en de
sanering van het rioleringsstelsel in
de Latemse meersen met een zuiver
Meersbeek als resultaat – het zijn
noodzakelijke doelstellingen die de
burgemeester opnieuw op zijn
agenda plaatst. Wij nemen er met
tevredenheid kennis van maar we
verwachten voor alle duidelijkheid
ook een concreet resultaat!

Overstromingen in Hooglatem

H

et gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem, de Milieuraad van Latem en Natuurpunt kern Latem organiseren een info-avond over de
overstromingsproblematiek in de wijk Hooglatem. Op deze avond
geeft het studiebureau SWK een toelichting over de waterbeheersingsplannen die in opmaak zijn voor dit gebied. De planoloog van de gemeente geeft
een woordje uitleg over de link tussen de overstromingsproblematiek en het
ruimtelijk ordeningsbeleid. De Mina-raad toetst de plannen aan de doelstellingen van het integraal waterbeheer en het natuurbehoud. En tenslotte krijgt
het publiek kans om vragen te stellen en in debat te gaan. De avond wordt
ingeleid door de burgemeester en naar goede gewoonte afgesloten met een
receptie.
Wanneer: donderdag 27 maart 2003 om 20u
Waar: Wijkcentrum ‘De Oase’, C. Permekelaan in Sint-Martens-Latem
Voor meer info: tel. 09/282.17.41

Lentewandeling in de Latemse meersen

I

n de lente is de natuur in de Latemse meersen op zijn mooist. Kern Latem
organiseert dan ook elk jaar een geleide lentewandeling. Er is aandacht
voor de uitbouw van het natuurreservaat, het natuurbeheer, de meest
typische planten en de broedvogels in de Latemse meersen. We brengen uitleg over het landschap en de historische achtergrond hierbij. Dit jaar besteden
we specifiek aandacht aan de plannen en realisaties van het natuurinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij en de afdeling Natuur van AMINAL.
De wandeling duurt ongeveer twee uur en laarzen zijn aan te bevelen.
Afspraak op zaterdag 10 mei om 14 uur op de parking van het Cultureel
Centrum in de Kwakstraat (dat is een zijstraat van de Kerkstraat). Wie vanuit
Gent met het openbaar vervoer komt vindt op de hoek van de Koperstraat en
de Kwakstraat een bushalte. Van daaruit is het nog twee minuten stappen tot
aan de afspraakplaats.
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