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 Milieu- en natuurraad 

Aanbevelingen van de MiNaraad voor de beleidsperiode 2019-2025 
 

Liedekerke: DURF!  
Neem de klimaatuitdagingen ernstig en ontwikkel een ambitieus gemeentelijk plan met aanzien op 
wereldniveau! Neem hierbij klimaat, natuur en milieudoelstellingen ernstig en rol het geheel uit in de 
komende beleidsperiode. 
Vanuit de MiNaraad adviseren we om onze volledige aanbevelingen mee op te nemen in het 
beleidsplan voor de komende beleidsperiode. Laat je bijstaan door professionals uit het werkveld, 
gebruik aangereikte tools en ga ervoor! 
 

Aanbeveling 1: energie 
In het kader van de energiebevoorrading dient de gemeente de ambitie aan te gaan om alternatieve 
energie te promoten en zelf in te participeren (o.a. zonnepanelen promoten voor privéwoningen en 
verder aanleggen op openbare gebouwen, mogelijke locaties voor windenergie bekijken of 
herbekijken,…) en energiebesparing blijven stimuleren. 
Gebruik nieuwbouwprojecten als opportuniteit om verregaande ambitieuze doelstellingen na te 
streven. Vb.: collectieve aanpak van regenwateropvang, verwarming en productie van elektriciteit. 
Outside the box-denken kan initiatieven omvormen tot heuse voorbeeldprojecten. Er bestaan een 
aantal goede voorbeelden zoals bvb. de Energieneutrale wijk Bedzed in Hackbridge, Londen. 
 

Aanbeveling 2: waterhuishouding 
De MiNaraad wenst dat de gemeente blijft investeren in sensibiliseren van haar regenwaterbeleid via 
haar gemeentelijke communicatiekanalen. Dit blijft niet beperkt tot het individuele waterbeleid maar 
betreft de visie voor het ganse grondgebied van Liedekerke. (o.a. infiltratie, afvoer, opvang, zuivering, 
ontharding van wegen, terrassen en opritten,…). Er dient in kader van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit sterk ingezet te worden op ontharding. 
 

Aanbeveling 3: deeleconomie 
De gemeente stimuleert de deeleconomie bij haar burgers door een voorbeeldfunctie te stellen en 
waar mogelijk de burgers de locatie of een digitaal platform ter beschikking te stellen. 
Voorbeelden: 

 Autodelen 
 Fietsdelen 
 Too good to go 
 Materiaal delen of uitlenen vb boormachines, schuurmachines, gourmetstel, bosmaaier… 
 Peerby 

 

Aanbeveling 4: mobiliteit 
Hanteer bij wegenwerken en mobiliteitsinitiatieven het STOP-principe en waarborg het onderhoud 
ervan. Niet alleen bij aanleg van nieuwe wegen, maar ook bij de bestaande wegen dit principe toetsen 
en invoeren waar mogelijk.  
1. Stappers: betrek voetgangers, rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. 
2. Trappers: betrek fietsers en/of Fietsersbond bij het ontwikkelen en uitrollen van een 
fietsbeleidsplan/mobiliteitsplan. 
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3. Openbaar vervoer: organiseer een efficiënte pendelbus die verbinding geeft tussen het station, de 
woonwijken, centrum, sportcomplex én buurgemeenten (ook over de provinciegrens). 
4. Privé en gemotoriseerd vervoer: Geef ruimte aan voetgangers en nieuwe initiatieven.  
 a. Eis respect op voor de zone 30. Zone 30 is één groot zebrapad. Wie weet dat? Zorg ervoor dat 

voetgangers durven de straat over steken in een zone 30 zoals op een zebrapad! 
 b. Neem initiatief inzake autodelen en carpoolen 
  i. Deel de gemeentelijke autovloot met haar bewoners 
  ii. Start Cambio aan het station 
  iii. Promoot initiatieven als caramigo, cosycar en drivy 
 

Aanbeveling 5: groene ruimte 
Groen 
De gemeente dient de inwoners aan te zetten om  

- meer (inheems)groen aan te planten (o.a. aandacht voor balkon-, dak- en gevelbeplanting) 
- in tuinen het gazon of een gedeelte ervan om te vormen tot ecologische alternatieven (o.a. bye 

bye grass). 
- Verhardingen in tuinen te verminderen of te vervangen door ecologische alternatieven. 

 
Trage wegen 
Het gemeentebestuur werkt een visie rond trage wegen uit onder de vorm van een tragewegenplan, 
waarbij in ongebruik geraakte wegen maximaal geopend worden. Hierbij vragen we om de historische 
en charmante namen van de wegen te gebruiken in plaats van de nummers die door de Provincie 
toegekend werden (vb. Fonteintjespad). 
 
Groene verbindingen 
Daarboven vragen we om werk te maken van het openen van nieuwe wandelpaden zoals: 

- de verbinding tussen Dommelingen en Dender 
- een verbindingsweg door de Dendermeersen tussen Delhaize en het station 
- een extra toegang tot het Liedekerkebos vanuit Laan III. 

  
Uitbreiding Liedekerkebos 
De minaraad stelt voor om op basis van de aanzet uit het verleden Liedekerkebos uit te breiden. 
Liedekerkebos werd de voorbije decennia uitgebreid op het grondgebied van Ternat. De gemeente 
kan het Agentschap voor Natuur en Bos, eigenaar en beheerder van Liedekerke-Hertigembos, 
ondersteunen door eigenaars van percelen rondom het bos te informeren over verkoop van percelen 
aan het ANB.  
 

Aanbeveling 7: Beleid 
Algemeen 
Alle aangelegenheden die het milieu en de natuur aanbelangen worden spontaan aan de milieuraad 
voorgelegd. Deze raad heeft niet alleen het adviesrecht maar ook het initiatiefrecht en vraagt aan de 
gemeente om bij dergelijke adviezen of aanvragen een gemotiveerde feedback van de gemeente. 
 
Wonen & Ruimtelijke ordening 
Aan de gemeente wordt gevraagd om een visie te ontwikkelen rond kleinschalig en kernversterkend 
wonen. Een kernversterkende ruimtelijke ordening is een belangrijke sleutel om de klimaatuitdaging 
aan te pakken. Het aansnijden van nieuwe gebieden gelegen uit het centrum, zal bewoners ertoe 
aanzetten om zich nog meer met de wagen te verplaatsen, leiden tot extra verharding en zal een groot 
negatief effect hebben op de biodiversiteit.  
 

Aanbeveling 8: rol ambitieuze klimaat, natuur en milieudoelen uit 
De gemeente neemt de klimatologische ontwikkelingen serieus en werkt een ambitieus gemeentelijk 
klimaat, natuur en milieubeleid uit. Durf en ambieer hierbij een beleid uit te rollen met aanzien op 
wereldniveau. Het uitrollen van een ambitieus plan kan een positief effect hebben op de lokale 
economie door het aantrekken van geïnteresseerden van de wereld rond. Andere dorpen deden het 
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ons voor voorbeelden: Redu boekendorp, Bonheiden fietsgemeente,… 

 

Make Liedekerke great again 😊! 
Blijf van Liedekerke houden als uw geliefde en maak er telkens opnieuw een aangenamere gemeente 
van. Een aangename gemeente maakt staycation aantrekkelijk. Hierdoor vermindert onze drang naar 
vele uitstappen, citytrips en (verre) reizen, wat een positief effect heeft op onze CO2 uitstoot. 
 
 


