Partijen uit Brugge en Oostende kiezen voor meer speelbossen
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw hield enquête rond bos bij politieke partijen in
Brugge en Oostende

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw heeft een peiling gedaan bij de politieke partijen
in Brugge en Oostende naar hun beleidsintenties met betrekking tot bos. Daaruit blijkt dat er
nood is aan (meer) speelbossen in de regio. De meeste partijen (behalve CD&V Brugge, NVA Brugge en N-VA Oostende) geven dan ook aan dat ze in de volgende legislatuur zullen
werken voor meer speelbossen. CD&V Brugge, N-VA Brugge en N-VA Oostende geven aan
dat er reeds voldoende speelbossen zijn in hun stad en dat er geen nood is aan meer
speelbossen.
In Oostende geeft enkel de sp.a aan dat ze verder werk zullen maken van het stadsbos. In
Brugge geven alle partijen, behalve de sp.a en de N-VA, aan dat ze tijdens de komende
legislatuur een nieuw stadsbos zullen aanplanten (BUB, Bron&Decoorne, Spirit, Groen!).
Anderen geven aan (meer) stadsbossen te creëren door het openstellen van privé-bos
(CD&V, sp.a, spirit).
De meeste partijen pleiten ook voor bosbehoud: alle partijen (behalve CD&V Brugge en NVA Brugge) erkennen het bestaan van zonevreemde bossen als een probleem. BUB Brugge,
Lijst Bron&Decoorne (Brugge), sp.a Brugge, sp.a Oostende en Groen! Oostende pleiten voor
een globale regularisatie voor alle zonevreemde bossen. Spirit Brugge, Groen! Brugge en NVA Oostende pleiten voor het regulariseren van de meest waardevolle zonevreemde bossen.
Alle partijen behalve N-VA Oostende, CD&V Brugge, N-VA Brugge en Spirit Brugge
engageren zich tot een volledige ontbossingsstop in hun stad, waarbij alle vergunningen
worden geweigerd waarbij er bos moet sneuvelen. N-VA Oostende, CD&V Brugge, N-VA
Brugge en Spirit Brugge engageren zich deze vergunningsaanvragen goed af te wegen, maar
zien een totale ontbossingsstop niet zitten.
Als er dan toch bossen verdwijnen, engageren alle partijen (behalve CD&V Brugge) zich
ervoor ervoor te ijveren dat de (verplichte) compenserende bebossingen snel en effectief
uitgevoerd worden in de eigen gemeente. CD&V Brugge ziet het nut van de
boscompensatieregeling niet in en vindt dus dat het onnodig is bossen die gekapt worden
elders opnieuw aan te planten. N-VA Brugge ziet meer heil in het betalen van de
bosbehoudsbijdrage dan het effectief aanplanten van compenserende bossen.

Meer informatie: Rik De Vreese, Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw, GSM
0485/36.00.78, Rik.DeVreese@vbv.be.

Nota’s:
1. Alle partijen uit Brugge en Oostende werden aangeschreven met de vraag de politieke
VBV-enquête rond bos in te vullen. Alle Brugse partijen vulden de enquête in (BUB,
Lijst Bron&Decoorne, CD&V, sp.a & Groenen Brugse Samenwerking, Spirit, Groen!,
N-VA). Ook Groen! Oostende, sp.a Oostende en N-VA Oostende vulden de enquête
in.
2. Zonevreemde bossen zijn bossen die gelegen zijn in niet-groene bestemmingen
volgens het gewestplan. Dit gaat om 40.000 ha bos of 27 % van de Vlaamse bossen.
Meer dan 10.000 ha van deze bossen ligt in harde bestemmingen (voornamelijk woon-

en industriegebied) en kan van vandaag op morgen met een eenvoudige
stedenbouwkundige vergunning gekapt worden.
3. Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV) de enige Vlaamse milieuvereniging
die specifiek voor bos opkomt. De hoofddoelstellingen zijn bosuitbreiding, bosbehoud
en multifunctioneel bosgebruik. www.vbv.be.

