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Latemse kern van Natuurpunt
en Latemse Lions slaan de handen
in elkaar

E

lk jaar organiseert de Latemse Lions-club tijdens de
kerstmarkt een actie om een goed doel te steunen.
Het ene jaar gaat dat geld naar een buitenlands
project, het andere jaar komt dit geld ten goede aan een
project dichter bij huis. Dit jaar koos het Latemse Lionsbestuur voor de ondersteuning van een tehuis voor mindervaliden in Deurle. Aan Natuurpunt werd gevraagd om
de winterwandeling te kaderen binnen de kerstmarktactie. Uitzonderlijk vroegen we een bijdrage om deel te
nemen aan de wandeling, die integraal werd overgemaakt voor de kerstmarktactie. Als Natuurpunt al enthousiast was, dan waren de deelnemers aan de wandeling dit
nog veel meer. De Latemse natuur heeft altijd verrassingen in petto, maar een vissende ijsvogel op een twintigtal
meter van een grote groep wandelaars en enkele grazende reeën die zich niet stoorden aan ons, maakten de
wandelaars enthousiast. Alle deelnemers die nog geen lid
waren van Natuurpunt, besloten dat snel recht te zetten.
Na de wandeling wachtte ons een supergezellige kerstmarkt. De glühwein maakte al snel komaf met bevroren
voeten en handen. Het nuttige aan het aangename koppelen is dan ook ons goede voornemen voor 2005.

Latemse kern van Natuurpunt
informeert inwoners van Hooglatem over afbakening van het
grootstedelijk gebied Gent

O

p een donkere maandagavond in februari informeerde de Latemse kern van Natuurpunt de
inwoners van Hooglatem bus aan bus over de op
til zijnde afbakening van het grootstedelijk gebied Gent.
In Snep! en op de website van Natuurpunt Gent kon je al
heel wat informatie vernemen over dit afbakeningsplan
van de Vlaamse regering. Omdat ook de wijk Hooglatem
is opgenomen in het plan en de natuur volgens ons niet
krijgt wat haar toekomt, vonden we het belangrijk om
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ook de buurt te informeren.
De Latemse kern van Natuurpunt heeft altijd een genuanceerde houding aangenomen tegenover de afbakening
van het grootstedelijk gebied Gent. Het plan is zeker een
pak gunstiger voor de natuur dan dat het bij de eerste
afbakening van de gewestplannen het geval was. De
aanduiding van bufferstroken langs de beken doorheen de
woonwijk Hooglatem, het aanduiden van een stuk nat
natuurgebied ten oosten van de Moeistraat en de afbakening van het parkbos is zeker positief te noemen.
Toch zal na de afbakening een deel van de gronden in
Hooglatem die nu bij wateroverlast onder water komen,
nog steeds kunnen bebouwd worden. Bovendien werd
zowel het parkbos maar ook het nat natuurgebied door de
Vlaamse regering sterk ingekrompen ten opzichte van de
voorstellen die de Vlaamse administratie haar had voorgelegd. Jammer, want de natuur in de Rosdambeekvallei
is bijzonder waardevol en de negatieve evoluties van de
laatste jaren waarbij heel wat waardevolle hooilanden
onder een dik pak mest en de ploeg verdwenen, tonen
aan dat een betere planologische bescherming echt wel
dringend noodzakelijk is. Bovendien spelen de onbebouwde delen van de Rosdambeekvallei een belangrijke rol in
het beperken van de wateroverlast in de wijk Hooglatem.
Ten slotte zijn wij van oordeel dat de Latemnaars bijkomend nood hebben aan wandelbossen, nu het rijke bosbestand van ons dorp grotendeels verdwenen is door verkaveling – ook een gevolg van de gewestplannen, die
nauwelijks rekening hielden met natuur en bos. Dat wij
niet alleen staan met dit standpunt, werd bewezen doorOok de wijk Hooglatem is opgenomen in de afbakeningsplannen van de Vlaamse regering.
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dat talrijke bewoners van Hooglatem een bezwaarschrift
ondertekenden voor meer bos, meer natuur en een meer
doordacht planologisch beleid in verband met woonuitbreidingsgebieden in zones die te lijden hebben onder
wateroverlast. De Latemse kern van Natuurpunt heeft die
bezwaren gebundeld en overgemaakt aan de Vlaamse
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro). Die moet
een advies geven aan de Vlaamse regering. Die beslist
dan op haar beurt of ze al dan niet rekening zal houden
met de opmerkingen en bezwaren van de inwoners van
Hooglatem. In een latere Snep! informeren we u zeker
over het resultaat.

natuurgebied worden verder gezet. Ook al kan het dit
bestuur moeilijk ten kwade worden geduid, is de
openstelling van een eerste containerpark (hopelijk) in
2005(!) niet direct een symbool van een dynamische
gemeentelijk milieubeleid. Het toont eerder aan dat
het groene Latem op gemeentelijk milieuvlak aan het
staartje van de Vlaamse gemeenten bengelt en het
ziet er na de recente woordbreuk niet naar uit dat
daar snel verbetering te verwachten is.
De milieuraad drukt het zo uit: “De raad ervaart dit
als een achteruitgaan van het gemeentelijk milieubeleid, en vreest dat de gemeente steeds verder achterop zal geraken.”

Leefmilieubeleid in Sint-MartensLatem hobbelt verder achteruit!

G

rote consternatie in de laatste vergadering van de
Latemse milieu- en natuurraad. Met een volgens
de milieuraad weinig overtuigend briefje trekt het
schepencollege al zijn formele toezeggingen terug in verband met het milieubeleid in de gemeente. “De argumenten die door het schepencollege worden aangehaald
kunnen allerminst overtuigen” stelt de milieuraad.
Het schepencollege beloofde reeds een hele tijd om
werk te maken van de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar en in te schrijven op de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest in
functie van een beter lokaal milieubeleid. Hieraan
hangt een mooie financiële ondersteuning voor de
gemeenten en de meeste Vlaamse gemeenten gingen
dan ook gretig in op dit aanbod van het gewest. Zo
niet Sint-Martens-Latem, maar hier zou weldra verandering in komen.
Een tijd terug kwam burgemeester Freddy Van Massenhove naar de milieuraad om die opties uiteen te
zetten en eind vorig jaar bevestigde schepen van leefmilieu Bea Roos dat ze de speerpunten die de Latemse milieuraad gedurende deze legislatuur naar voor
had geschoven eindelijk ging uitvoeren. Hierover had
ze een akkoord bekomen in het schepencollege.
In een brief aan de milieuraad argumenteert het schepencollege nu dat er geen geld is om het toegezegde
milieubeleid uit te voeren. Dit leidde tot enig wenkbrauwgefrons bij de milieuraadsleden omdat die in
aanwezigheid van de leefmilieuschepen hadden uitgerekend dat de speerpunten in het leefmilieubeleid
(versterken van de milieudienst en intekenen op de
convenant) minstens een nuloperatie zou zijn. Door
een beter leefmilieubeleid zou de gemeente op middenlange termijn wellicht heel wat geld besparen door
onder meer een rationeler energieverbruik.
De milieuraad stelt in zijn antwoord aan de gemeente
dat het positief is dat bestaande initiatieven zoals de
realisatie van het containerpark of de aankoop van

Activiteiten in de Latemse meersen
Zaterdag 9 juli: Maaidag met barbecue
Het jaarlijks hoogtepunt in de werking van de Latemse
kern van Natuurpunt valt dit jaar op 9 juli. Dan hooien we
onze bloemrijke graslanden aan de Kwakstraat. Er valt
weer heel wat te beleven: je vertoeft een dagje in één
van de mooiste natuurgebieden in het Gentse, we gaan
op zoek naar de ijsvogel en ’s avonds sluiten we de
werkdag af met een barbecue en een kampvuur. Vorig
jaar hebben we met de kwikdamplamp nachtvlinders
geobserveerd en het moet gezegd dat we een pak spectaculaire soorten hebben gezien. Met wat geluk is ook de
bosuil terug van de partij. Het werk is niet te zwaar, gezelligheid is troef en je helpt er de natuur een pak mee
vooruit. Jaar na jaar zien we het aantal hooilandsoorten
toenemen. Kortom, wil je de natuur eens steunen in daden en niet in woorden, dan is deelname aan deze werkdag een absolute must!
Afspraak om 10.00 uur aan het cultureel centrum in de
Kwakstraat te Sint-Martens-Latem. De Kwakstraat is een
zijstraat van de Kerkstraat in het centrum van het dorp.
Wie graag aansluit voor de barbecue, geeft een seintje
aan tom.embo@lin.vlaanderen.be. Vermeld er graag meteen bij of je een vegetarische bbq wenst.

Zaterdag 18 juni: Zomerwandeling
We trekken door de Latemse meersen op zoek naar vlinders en vogels. Je krijgt uitleg bij het beheer en bij de
planten die dan in bloei staan. Een namiddagje genieten
in de Latemse natuur, dus!
Afspraak: om 14.00 uur Kerk Sint-Martens-Latem
Duur wandeling: 2 uur
Waterdicht schoeisel noodzakelijk en de wandeling is
moeilijk toegankelijk voor kinderwagens.
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