( week van het bos 2006 ) toelichtingen vragenlijst VBV per Brugse partij

A. Bron & Decoorne
Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Wij erkennen dit als een probleem: er zou een globale regeling moeten komen, waarbij alle
zonevreemde bossen behouden kunnen blijven. Op kortere termijn kunnen de zonevreemde bossen
via groene RUP's geregulariseerd worden.Maar de recente aanpassingen op het GRS wijzen op het
tegendeel.
Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
Ja, we engageren ons een volledige ontbossingsstop in onze gemeente te realiseren door het
systematisch weigeren van vergunningsaanvragen waarbij er bos moet verdwijnen.
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen en te pleiten voor het effectief compenseren
van de ontbossingen. We zorgen ervoor dat de compenserende bebossingen in onze eigen gemeente
gebeuren zo snel mogelijk na de ontbossing. Indien goede wil aanwezig is kan veel worden
verwezenlijkt.
Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Ja, we hebben (een of meerdere) opengestelde speelbossen, maar er is nood aan bijkomende
speelbossen. Er is een te beperkt aanbod, daarbij is de aandacht voor het stadsbestuur voor dit
thema bijzonder lauw. Wij stellen voor om Beisbroek uit te bouwen als speel en natuurecucatiecentrum. Om te beginnen het herwaarderen van het hoenderpark en het oprichten van een
tweede kinderboerderij. Assebroek is overbezet, Brugge verdient beter.
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Ja, we voorzien bijkomende speelbossen aan te leggen en/of open te stellen.

B. BUB BRUGGE
Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Wij erkennen dit als een probleem: er zou een globale regeling moeten komen, waarbij alle
zonevreemde bossen behouden kunnen blijven. Op kortere termijn kunnen de zonevreemde bossen
via groene RUP's geregulariseerd worden. De BUB-Brugge kiest voor uitbreiding van de bos-en
groene omgeving, groepering van de industriezones en de strijd tegen de lintbebouwingen.
De BPA's moeten dringend opnieuw ingekleurd en aangepast worden, waarin het aantal
verkavelingen wordt tegengegaan ten voordele van de stads-en dorpskern herwaardering. Wij
willen ten minste een verdubbeling op termijn van de bosgebieden in Brugge-België.
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Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
Ja, we engageren ons een volledige ontbossingsstop in onze gemeente te realiseren door het
systematisch weigeren van vergunningsaanvragen waarbij er bos moet verdwijnen.
Indien een bosgebied MOET verdwijnen omdat het belang heeft met de uitbreiding van een
belangrijke economisch verantwoorde industriezone dan zal de BUB dat niet afkeuren. Maar we
zullen pas goedkeuren indien de overheid een gebied van minimum dezelfde oppervlakte dan wel
als bosgebied "inruilt".
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen en te pleiten voor het effectief compenseren
van de ontbossingen. We zorgen ervoor dat de compenserende bebossingen in onze eigen gemeente
gebeuren zo snel mogelijk na de ontbossing. Bossen moeten worden uitgebreid via de herziening
van de BPA's die de lintbebouwing tussen de deelgemeenten eveneens moet tegengaan.
Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Ja, we hebben (een of meerdere) opengestelde speelbossen, maar er is nood aan bijkomende
speelbossen. In hoeverre zijn natuur speelbossen noodzakelijk ? Een gewoon bos (niet privé) moet
toch zowieso een speelbos zijn, waar jongeren met zelfgemaakt tuig kunnen kampen bouwen en
zich amuseren. Er moet wel een controle zijn van (bijkomende) boswachters op de zedenlijkheid
van het speelgedrag.
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Ja, we voorzien bijkomende speelbossen aan te leggen en/of open te stellen. Zoals op de wijk
Christus-Koning heeft de BUB destijds aangetoond dat de herwaardering van de Industriegebouwen "de Nieuwe Molens-Les Nouveaux Moulins" zou kunnen dienen voor de huisvesting
van de GB en andere instellingen en dat de gebieden die nu zijn bebouwd door deze instellingen
bijkomende stadsparken zouden moeten worden.
Vraag 6 - Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
Wij vinden inderdaad dat onze gemeente nood heeft aan een (of meer) "stadsbos(sen)". We zullen
dan ook in de komende legislatuur een (of meer) "stadsbos(sen)" realiseren in onze gemeente door
het bebossen van gronden. Zoals op de wijk Christus-Koning heeft de BUB destijds aangetoond dat
de herwaardering van de Industriegebouwen "de Nieuwe Molens-Les Nouveaux Moulins" zou
kunnen dienen voor de huisvesting van de GB en andere instellingen en dat de gebieden die nu zijn
bebouwd door deze instellingen bijkomende stadsparken zouden moeten worden.
ps. Momenteel zijn er opnieuw verkavelingen bezig, in termen van lintbebouwing.
1) De gronden van "De Pourcq" langs de Maalse Steenweg te Sint-Kruis hier gaat het over
14.000m² waar men 14 huizen op zal planten.
2) "de Tuinen Van Hollebeke", momenteel staat een riante koloniale villa in een prachtige tuin, de
villa langs de Astridlaan te Assebroek zal wijken voor immense appartementsblokken met de
cynische naam "de Tuinen Van Hollebeke" niets van tuinen meer natuurlijk. Het grote probleem is
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geld. Misschien moeten we allen samen eens aan tafel gaan zitten om na te denken over hoe we
deze geldpolitiek kunnen doen stoppen.

C. CD & V
Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Wij pleiten voor een gelijktijdige en gelijkwaardige afbakening van alle structuren van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Door gelijktijdig de natuur- en bosgebieden, het agrarische gebied
en de andere gebieden af te bakenen kunnen bepaalde zonevreemde bossen een andere bestemming
krijgen bij planologische ruil.Er bestaat dus een geëigend instrumentarium om deze problemen aan
te pakken, nl het structuurplanproces en de RUP's. Er zijn immers ook ("zonevreemde")
landbouwgronden planologisch gelegen in natuurgebied.
Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
We engageren ons om vergunningsaanvragen met ontbossing heel goed af te wegen, maar een
totale ontbossingsstop lijkt ons niet haalbaar. De ruimte is schaars. We willen allemaal een knusse
woning, het liefst met een lapje grond erbij. We willen kunnen wandelen en spelen in het
nabijgelegen park, met de fiets naar school en de bus naar het werk. We willen een speelbos en een
lokaal voor de sportvereniging. Hoe verzoenen we al die wensen? Aangezien ruimte een schaars
goed is, moeten we er zuinig mee omgaan: CD&V Brugge kiest voor:
. het aanmoedigen van gestapelde en geschakelde bedrijven. De hedendaagse technieken inzake
constructie en veiligheid laten dit toe. Bij de opmaak van BPA/RUP's en bij herverkavelingen kan
dit worden in de hand gewerkt.
. creatie van kangoeroebedrijven naar analogie van "kangoeroewoningen" Bedrijven die ruimte
hebben gekocht met het oog op latere uitbreiding laten andere bedrijven tijdelijk die ruimten of
gebouwen gebruiken. De regelgeving dient dit mogelijk te maken.
. het stimuleren van het maken van gebruiksafspraken over collectief gebruik van terreinen, ruimten
en installaties (bv. milieu-installaties, grote groenvlaktes of parkings). De stad is een aangewezen
tussenpersoon. De gebruikers van een bedrijvencentrum geven aan één van hun personeelsleden
duidelijke organisatieopdrachten. Subsidies kunnen dit aanmoedigen.
. het goed ordenen van het terreinengebruik volgens de specificiteit van de activiteiten en het al dan
niet verkeersaantrekkend karakter en de aard van verkeer (personen/goederen/ cliënteel/ personeel).
. het realiseren van grootschalige ontwikkelingen de stationsomgeving (vb. het
beursgebouw) als locatie.
. het beschermen van open ruimte door een aantal woonuitbreidingsgebieden te opteren voor de
nuloptie (kunnen niet aangesneden worden), door verdichting en optimaal ruimtegebruik meer
groene ruimte te behouden en het versterken van onze dubbele groene gordel.
CD&V Brugge erkent hoe dan ook de waarde van bossen. Wij willen dossier per dossier bekijken
naar de maatschappelijke impact.
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
CD&V Brugge heeft de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan voor bijkomende bossen,
bijkomend groen en het behoud van groene ruimte. We verwijzen daarbij naar stedelijke
initiatieven zoals het Chartreuzinnegoed, het Ooievaarsbos, Sint-Pietersplas. Daarnaast werd ook
vanuit de Vlaamse overheid geïnvesteerd in de aankoop van Brugse groene ruimte. Alles samen
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werd 150 hectaren groene ruimte bijkomend aangekocht of opengesteld in Brugge, de voorbije 6
jaar ! We willen dat beleid verder zetten. Een boscompensatieregeling zou voor meer
administratielasten zorgen.
Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Ja, we hebben voldoende speelbossen die opengesteld zijn voor de jeugd.
Voor lijst zie Ruimtelijk Structuurplan Brugge.
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Nee, er zijn voldoende speelbossen in onze gemeente. Alle speelbossen voorgesteld door de
Stedelijke Jeugddienst zijn opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Brugge.
Vraag 6 - Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
We zullen "stadsbossen" realiseren door het openstellen van een privaat bos. Bij de realisatie van
de stadsbossen mag de totale Vlaamse ruimtebalans niet uit het oog verloren worden. Stadsbossen
staan ook niet op zich. In feite gaat het gewoon over de aanwezigheid en de kwaliteit van openbaar
groen: (kasteel)parken, natuur (KLE), groenschermen, enz., in een stad. Ook hier is een evaluatie in
een structuurplan de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen, en zijn RUP’s de instrumenten om
de plannen uit te voeren. Wij zien een stadsrandbos tot stand komen aan de grens met Zedelgem en
Jabbeke, door het openstellen van de domeinen Tudor, Beisbroek, Tillegem, Chartreuzinnengoed
en het recent door de Vlaamse overheid aangekochte Ter Heyde.
Wat bosuitbreiding betreft, willen wij voortgaan met de geboortebos-plantactie, waarbij de
volgende jaren alvast 3 hectaren bij het Duivekeetbos bijkomend worden bebost

D. Groen !
Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Wij erkennen dit probleem ten dele. De meest waardevolle bossen moeten als bosgebied worden
ingekleurd op het gewestplan.
Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
Ja, we engageren ons een volledige ontbossingsstop in onze gemeente te realiseren door het
systematisch weigeren van vergunningsaanvragen waarbij er bos moet verdwijnen.
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen en te pleiten voor het effectief compenseren
van de ontbossingen. We zorgen ervoor dat de compenserende bebossingen in onze eigen gemeente
gebeuren zo snel mogelijk na de ontbossing.
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Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Nee, we hebben geen speelbos in onze gemeente.
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Ja, we voorzien bijkomende speelbossen aan te leggen en/of open te stellen.
Vraag 6 - Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
Wij vinden inderdaad dat onze gemeente nood heeft aan een (of meer) "stadsbos(sen)". We zullen
dan ook in de komende legislatuur een (of meer) "stadsbos(sen)" realiseren in onze gemeente door
het bebossen van gronden.
Ps. Verdere toelichtingen van Groen ! kan je lezen op
http://users.pandora.be/mtyson/pdf/rondvraagbossen.pdf

E. N-VA
Vraag 1 Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Wij houden ons aan het bestaande Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de bestaande compensatieregeling. (M.a.w. de huidige reglementering voldoet).
Vraag 2 Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
We engageren ons om vergunningsaanvragen met ontbossing heel goed af te wegen, maar een
totale ontbossingsstop lijkt ons niet haalbaar.
Vraag 3 Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen. We zien echter meer heil in het betalen van
een bosbehoudsbijdrage waarmee het Vlaamse Gewest compenserende bossen aanplant.
Vraag 4 Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Ja, we hebben voldoende speelbossen die opengesteld zijn voor de jeugd.
Vraag 5 Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR ( BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE ?
Er zijn voldoende speelbossen in onze gemeente.
Vraag 6 Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
Onze gemeente heeft reeds een stadsbos.
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F. SP.a & groenen Brugse Samenwerking
Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Wij erkennen dit als een probleem: er zou een globale regeling moeten komen, waarbij alle
zonevreemde bossen behouden kunnen blijven. Op kortere termijn kunnen de zonevreemde bossen
via groene RUP's geregulariseerd worden. Ons bosareel in West-Vlaanderen is het laagste van alle
provincies, in een regio waar we al niet tot de middenmoot van Europa behoren. Laten we elk bos
beschermen die er nu is. Vandaar dat wij pleiten voor zowel bosaankoop en maximaal toegankelijk
stellen, in combinatie met evenveel nieuw bos via aanleg. De afgelopen zes jaar is dit vrij aardig
gelukt met telkens 20 ha. Dit beleid moeten we verder zetten en waar mogelijks uitbreiden. Net
zoals er voor zonevreemde huizen en bedrijven een oplossing is, moet dit ook bossen die per
definitie nooit zonevreemd zouden mogen zijn.
Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
Ja, we engageren ons een volledige ontbossingsstop in onze gemeente te realiseren door het
systematisch weigeren van vergunningsaanvragen waarbij er bos moet verdwijnen.
Het kapbeleid in Brugge is vrij streng met enkel vergunningen van individuele bomen in ruil voor
nieuwe aanplant. Ons voorstel is om een terrein te voorzien waar men alle compensaties kan
groeperen die niet mogelijk zijn bij individuele kappingen. Voor bossen moeten we inderdaad een
algemeen verbod durven op tafel leggen. (zie ook link met vraag hierboven)
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
Zie vorige vraag. Zie ook www.brugsesamenwerking.be
Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Ja, we hebben (een of meerdere) opengestelde speelbossen, maar er is nood aan bijkomende
speelbossen. Speelbos is er te weinig in onze stad. Daarom het belang van nieuwe initiatieven die
ook voor toekomstige generatie meer adem en meer speelruimte betekenen.
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Ja, we voorzien bijkomende speelbossen aan te leggen en/of open te stellen. Voor ons programma
is dit zeer duidelijk: elke drie jaar moet er de komende 12 jaar een speelbos bijkomen. Een
geboortenbos is reeds aangeplant en kan hiervan ééntje zijn in de nabije toekomst. Maar er moet
een beleidsvisie op boomleeftijd gemaakt worden. Waarom geen bosplan voor 50 jaar
vooropstellen? Zo kunnen we de inspanningen ook in eens in een juist tijdsperspectief stellen.
Vraag 6 - Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
Onze gemeente heeft reeds een "stadsbos".
De groene gordel rond Brugge kan nog versterkt worden maar er is vlakbij gelegen een stadsbos ten
zuiden van Brugge, wat reeds vele tientallen jaren toegankelijk is voor het grote publiek. Het zijn
de noordelijke deelgemeenten die echter amper bos hebben omwille van de historische polders.
Vooral in Sint-Pieters zijn er nog extra mogelijkheden, maar ook bosinbreiding in Sint-Kruis en
Assebroek is mogelijk.

6

G. Spirit
Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?"
Wij erkennen dit probleem te dele ... Voor geen enkele zone kan ons inziens absolute garantie
gegeven tot in der eeuwigheid ... Niet voor boszone, maar ook niet voor wat nu als bedrijfsgebied
of landbouwgebied of woongebied staat ingeschreven. Enkel wat nu reeds als natuurgebied staat
ingeschreven is voor ons heilig. Voor de rest moeten we de kans blijven behouden op alle opportuniteiten open houden. Soms te nadele van het bos, maar, hopelijk veel vaker, ten voordele ervan
...
Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
We engageren ons om vergunningsaanvragen met ontbossing heel goed af te wegen ... Elke boskap
dient ons inziens wel gecompenseerd. Zonder compensatie, ons inziens geen boskap.
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
zie antwoord 1
Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Zie antwoord 3 : In Koude Keuken op sint-andries, en stukken van Tilleghem kan gespeeld worden.
Wel is het nodig zeker nieuwe impulsen te geven aan Koude Keuken zodat het bos zich wat kan
herstellen. Anderzijds mogen er voor ons part nog wel wat speelbossen bij komen. We zijn het wel
niet eens met de stelling dat in een speelbos geen spelimpulsen zouden mogen worden ingebracht.
We vinden dat dat wel kan, maar steeds met natuurlijke en niet-synthetische elementen.
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Ja, we voorzien bijkomende speelbossen aan te leggen of open te stellen (zie hierboven)
Vraag 6 - Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
zie antwoord 1 en 2

H. RONDVRAAG: BOS in uw lokaal
beleid
Geachte partijvoorzitters/partijsecretaris,
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw zet zich al 35 jaar in voor bosbehoud, bosuitbreiding
en het multifunctioneel gebruik van bos. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw brengt in haar
Bossennetwerk tal van lokale verenigingen samen die lokaal met bos bezig zijn. Naar aanleiding
van de komende lokale verkiezingen hadden we graag uw visie gehoord omtrent een aantal hot
items binnen de bosproblematiek in het lokale beleid.
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Bosbehoud, bosuitbreiding en duurzaam en multifunctioneel bosgebruik kan ook u in uw gemeente
realiseren. Bossen zijn er namelijk in de eerste plaats voor de omwonenden.
Gelieve de keuze van uw partij aan te kruisen en uw visie vervolgens te becommentariëren en
motiveren. De resultaten van deze rondvraag worden door ons verwerkt en gepubliceerd in ons
tijdschrift de Boskrant, op onze website www.vbv.be en via persberichten. In september kan u ook
ons lokaal Bosmemorandum verwachten.
Uitkijkend naar uw snelle antwoord en u groetend,
Luc Vanneste & Stef Boogaerts, Groene Gordel Front, www.ggf.be
Leden werkgroep Actie en Beleid
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw

Vraag 1 - Bosbehoud
WAT MET DE ZONEVREEMDE BOSSEN?
Op de gewestplannen staan ettelijke hectaren bestaand bos niet groen ingekleurd. In totaal
spreken we over 40.000 hectaren: 10.000 hectaren is woongebied of industriegebied en kan
met een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning gekapt worden (mits compensatie).
Daardoor verdwijnen nog steeds, volgens het Instituut voor Natuurbehoud, 200 hectaren bos
per jaar. Bij de herziening van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) moet een
oplossing voor de zonevreemde bossen voorzien worden. Het regulariseren van zonevreemde
bossen door middel van groene RUP's zou deze zaak op korte termijn kunnen regelen.
Aangezien dit geen bijkomende bossen zijn, kunnen deze bossen echter niet opgenomen
worden in de ruimtebalans als bijkomende bosgebieden.
Uw visie omtrent zonevreemde bossen en de groene RUP's?
0 Wij erkennen dit als een probleem: er zou een globale regeling moeten komen, waarbij alle
zonevreemde bossen behouden kunnen blijven. Op kortere termijn kunnen de zonevreemde bossen
via groene RUP's geregulariseerd worden.
0 Wij erkennen dit probleem ten dele. De meest waardevolle bossen moeten als bosgebied worden
ingekleurd op het gewestplan.
0 Wij houden ons aan het bestaande Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de bestaande
compensatieregeling. (M.a.w. de huidige reglementering voldoet).
Toelichting
Vraag 2 - Bosbehoud
EEN ONTBOSSINGSSTOP IN UW GEMEENTE?
Jaarlijks gaan nog steeds 200 ha bos verloren in Vlaanderen, misschien ook in uw gemeente.
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw pleit dan ook voor een volledige ontbossingsstop.
Uw gemeente kan daar aan meewerken door het systematisch weigeren van alle
stedenbouwkundige vergunningen waarbij er ontbost wordt.
Een ontbossingsstop in uw gemeente?
0 Ja, we engageren ons een volledige ontbossingsstop in onze gemeente te realiseren door het
systematisch weigeren van vergunningsaanvragen waarbij er bos moet verdwijnen.
0 We engageren ons om vergunningsaanvragen met ontbossing heel goed af te wegen, maar een
totale ontbossingsstop lijkt ons niet haalbaar.

8

0 Nee, we zien het nut niet in van een ontbossingsstop in onze gemeente.
Toelichting
Vraag 3 - Bosbehoud
WAT MET BOSCOMPENSATIE?
Als er ontbost wordt, moet dat gecompenseerd worden door het aanplanten van
compenserende bossen of door het betalen van een bosbehoudsbijdrage. Wat is uw houding
daaromtrent?
Hoe staat u tegenover boscompensatie?
0 De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen en te pleiten voor het effectief compenseren
van de ontbossingen. We zorgen ervoor dat de compenserende bebossingen in onze eigen gemeente
gebeuren zo snel mogelijk na de ontbossing.
0 De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen en te pleiten voor het effectief compenseren
van de ontbossingen, maar in onze gemeente is geen plaats voor compenserende bebossingen
0 De boscompensatieregeling is nuttig voor het behoud van het huidige bosbestand. We engageren
ons om de boscompensatieregeling strikt toe te passen. We zien echter meer heil in het betalen van
een bosbehoudsbijdrage waarmee het Vlaamse Gewest compenserende bossen aanplant.
0 We zien het nut van de boscompensatieregeling niet in.
Toelichting
Vraag 4 - Bosuitbreiding
HEEFT U EEN SPEELBOS IN UW GEMEENTE?
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet er op korte termijn (tegen 2007)
10.000 hectare bos bijkomen. Speelbossen zijn hier een onderdeel van en komen tegemoet aan
de hoge nood voor groene speelruimte voor jeugdbewegingen.
Een speelbos is in de eerste plaats een bos, speeltuigen zijn er niet nodig. Een speelbos moet
officieel erkend worden door het Agentschap voor Natuur en Bos. Hieronder hebben we het
enkel over deze officiële speelbossen, geen bossen waar er informeel in gespeeld wordt of
parken (al dan niet met speeltoestellen).
Is er nu een speelbos in uw gemeente?
0 Ja, we hebben voldoende speelbossen die opengesteld zijn voor de jeugd.
0 Ja, we hebben speelbossen maar die zijn nog niet opengesteld voor de jeugd.
0 Ja, we hebben (een of meerdere) opengestelde speelbossen, maar er is nood aan bijkomende
speelbossen.
0 Nee, we hebben geen speelbos in onze gemeente.
Toelichting
Vraag 5 - Bosuitbreiding
HEEFT U PLANNEN VOOR (BIJKOMENDE) SPEELBOSSEN IN UW GEMEENTE?
Uw visie omtrent speelbossen?
0 Ja, we voorzien bijkomende speelbossen aan te leggen en/of open te stellen.
0 Nee, er zijn voldoende speelbossen in onze gemeente.
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Toelichting
Vraag 6 - Bosuitbreiding
WAT MET DE STADSBOSSEN?
"Elke stad zijn stadsbos", nog niet lang geleden kondigde Vlaanderen dit aan op paginagrote
affiches in alle kranten. In de praktijk gaat de realisatie van nieuwe stadsbossen te traag. En
dit ondanks het feit dat onderzoek aantoont dat een meerderheid van de Vlamingen voor
meer stadsbossen is.
Een stadsbos is een toegankelijk recreatief bos dat vlot bereikbaar is voor alle inwoners van
de gemeente, liefst dus op wandel- of fietsafstand van de kern.
Uw visie omtrent "stadsbossen"?
0 Wij vinden inderdaad dat onze gemeente nood heeft aan een (of meer) "stadsbos(sen)". We zullen
dan ook in de komende legislatuur een (of meer) "stadsbos(sen)" realiseren in onze gemeente door
het bebossen van gronden.
0 We zullen "stadsbossen" realiseren door het openstellen van een privaat bos.
0 Onze gemeente heeft reeds een "stadsbos".
0 Onze gemeente heeft geen nood aan een "stadsbos".
Toelichting
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