
Op dit moment gaat het enkel over een
voorstel van het Agentschap voor Natuur
en Bos en kan de regering die plannen nog
altijd bijsturen. Wij hadden de kans te
helpen door de motie te agenderen op de
gemeenteraad van Lummen. De
meerderheid zag het helaas niet zitten om
"elke motie" te behandelen.  Nochtans
staat in het logo van Lummen dat onze
gemeente natuur ademt?!

Door deze plannen komt de financiering
van de Vallei van de Zwarte Beek en het
Schulensbroek in gevaar.
De bedreigingen op een rijtje:
• De subsidies voor de aankoop van
natuurgebieden kleiner dan 10 ha staan op
de helling. De meeste natuurgebieden
waren in hun begindagen veel kleiner dan
die 10 ha. Door deze maatregel kunnen er
in Vlaanderen dus nauwelijks nog nieuwe
natuurgebieden bijkomen in de toekomst.
• Natuurgebieden die niet voldoen aan
de Europese streefbeelden, zoals
soortenrijke graslanden, krijgen wellicht
minder steun voor aankoop en beheer.
• Voor natuurgebieden waarbij een
gemeente en een natuurvereniging

samenwerken, wordt tot de helft minder
subsidie voorzien. Zo wordt het moeilijk
om resultaat te boeken.
• Speelbossen, paden voor wandelaars,
ruiters en fietsers: ze dreigen in
verschillende gebieden niet meer
onderhouden en uitgebouwd te worden,
terwijl ze natuurgebieden net toegankelijk
maken voor iedereen.

Laten we niet vergeten dat er veel
mensen in Lummen zijn komen wonen
omwille van het groene karakter van de
gemeente.  "Ademt natuur, geeft richting":
laat het geen leeg begrip worden...

GROENKRANT
GROEN LUMMEN HERFST 2015

DIT MOET U WETEN
OVER DE KLIMAATTOP
IN PARIJS

VRAGEN OVER DE
VLUCHTELINGENCRISIS
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> Lummen ademt natuur, maar er wordt altijd weer aan die natuur geknabbeld...

VALLEI VAN DE ZWARTE
BEEK EN SCHULENSBROEK
BEDREIGD?
Meer dan 200 natuurgebieden zijn in hun voortbestaan
bedreigd. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan een
voorstel om de financiering van aankoop en beheer van deze
gebieden te hervormen. Als dit wordt goedgekeurd, dreigen
minstens 1 op 3 natuurgebieden op de schop te gaan.

JOHNNY CEYSSENS
Voorzitter Groen Lummen
johnny.ceyssens@groen.be

Vogelbescherming Vlaanderen schiet in actie tegen onterecht
ingekleurde jachtgebieden!

>

ANITA STEEGMANS
Ondervoorzitter Groen Lummen
anita.steegmans@groen.be

Is jouw tuin ook jachtgebied zonder dat je het weet?

Jagers hebben minstens 40 ha aaneengesloten gebied nodig om
een jachtplan te kunnen indienen. In de praktijk worden daarom
heel wat extra percelen ingekleurd als jachtgebied, zonder dat
de betrokken eigenaars hiervoor toestemming gaven. Dat kunnen
tuintjes van particulieren zijn, maar ook dorpskernen of openbare
domeinen.

Tot voor kort was het niet mogelijk om privé-eigendommen
kleiner dan 1 ha te laten uitkleuren. Sinds de goedkeuring van het
Jachtadministratiebeleid kan dit wel -  ongeacht de grootte van
het gebied - mits een schriftelijk bewijs van het jachtrecht. En
dat recht komt toe aan de eigenaar.

Wil je meer weten over de stand van zaken in Lummen of
navraag doen over bepaalde percelen, dan kan je terecht op de
website schietinactie van Vogelbescherming Vlaanderen.

www.schietinactie.be

Wil Lummen dan geen natuur blijven
ademen?
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Klopt het dat er veel gelukzoekers bij zitten?
Nee, de meeste asielaanvragen komen uit
oorlogslanden. Ook de mensen die als
vluchteling erkend worden, komen vooral uit
landen waar ze  aan het geweld moeten
ontsnappen.
Wordt onze sociale zekerheid niet te zeer
onder druk gezet?
De grote budgetten in de sociale zekerheid
zitten bij pensioenen en werkloosheid, daar
hebben nieuwkomers geen recht op. Wel is er
een lichte meerkost in de gezondheidszorg,
kinderbijslag en leeflonen. Op het totale budget
is dit quasi verwaarloosbaar.
Sommigen wachten jaren op een sociale
woning. We kunnen toch geen voorrang
geven aan asielzoekers?
Tijdens de asielprocedure worden vluchtelingen
opgevangen in tijdelijke centra of lokale
opvanginitiatieven (zie hiernaast). Dit heeft
niets te maken met de bestaande wachtlijsten
voor sociale woningen. Eens erkend, krijgen zij
geen voorrang voor toekenning van een woning
en belanden ze net als anderen op de
wachtlijst . Na erkenning moeten ze binnen de 3
maanden weg uit de Fedasil-opvang. Ze hebben
echter weinig middelen en op de private
huurmarkt is er een tekort aan betaalbare
woningen. Goede huisvesting is nochtans
belangrijk voor verdere integratie.
Wat is het standpunt van Groen over het
spreidingsplan van de Europese Commissie?

Groen stelt dat een spreidingsplan voor
asielzoekers absoluut nodig is en elke lidstaat
haar verantwoordelijkheid moet opnemen.
Hoe staat Groen tegenover verplichte
gemeenschapsdienst?
Verplichte gemeenschapsdienst kan enkel
opgelegd worden aan personen die een
werkloosheidsuitkering ontvangen. Erkende
vluchtelingen ontvangen een leefloon en
kunnen hier dus niet toe verplicht worden. Het
idee ze te betrekken bij gemeentelijke taken is
niet helemaal te verwerpen. Het kan zorgen
voor een versnelde integratie en een gevoel van
betrokkenheid. Er moet wel een wettelijk kader
zijn en het moet vertrekken vanuit een positieve
visie met meerwaarde voor zowel lokale
gemeenschap als vluchteling.
Klopt het dat vooral Europa overspoeld
wordt door vluchtelingen?
Nee, slechts 2% zoekt een veilige plaats in
Europa, 90% vlucht naar de onmiddellijke
buurlanden.
Zie onze website voor meer info.
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De meeste vluchtelingen in België komen uit oorlogsgebieden, in het bijzonder uit Syrië
en Irak.

>

4 VRAAG EN ANTWOORD OVER
DE VLUCHTELINGENCRISIS

Wereldwijd zijn bijna 60 miljoen mensen op de vlucht. Dit laat
weinigen onberoerd. Deze crisis roept ook vragen op, zeker nu we er
zelf veel sterker mee worden geconfronteerd. In de media en op
straat wordt geschermd met allerlei argumenten, niet altijd de
juiste. We zetten enkele vragen en antwoorden op een rij...

ANITA STEEGMANS
Ondervoorzitter Groen Lummen
anita.steegmans@groen.be

Lokale opvanginitiatieven voor
vluchtelingen, ook in Lummen
In onze gemeente hebben we ook een Lokaal Opvang
Initiatief (LOI) voor asielzoekers. Het OCMW beheert dit.
Concreet betekent dit dat er een aantal opvangplaatsen
voorzien wordt voor asielzoekers. Momenteel is slechts
62% van de capaciteit bezet en kan Lummen nog  5 mensen
opvangen.  Per opvangplaats krijgt het OCMW een toelage
van Fedasil.

Wil je als burger helpen, dan kan je best bestaande
initiatieven zoals die van Caritas en het Rode Kruis steunen
met financiële giften. Of heb je nog een woning te huur, dan
kan je die via het OCMW ter beschikking stellen.

-

Onverdoofd slachten, het standpunt van
Groen
Groen is  voor verdoofd slachten. Vanuit de wetenschap is
het duidelijk: dierenwelzijn en onverdoofd slachten staan
haaks op elkaar. In het kader van ritueel slachten, is het
voor Groen wel essentieel dat er een oplossing wordt
gevonden in samenspraak met alle religieuze
gemeenschappen. Een algemeen verbod is uitgesloten
omwille van het grondwettelijk recht op
godsdienstdienstvrijheid. Groen vindt wel dat de beslissing
te weinig tijd laat aan lokale besturen om dit goed te
organiseren.

De Vlaamse Regering wijst nu een gemeenschap met de
vinger en zwijgt ondertussen over de mistoestanden bij
kweek, vervoer, verkoop en slacht van dieren in de "gewone"
slachthuizen...

 -

Zijn er te weinig offertes gevraagd voor
archeologisch onderzoek in Meldert?
Op de gemeenteraad werd maar één offerte voorgelegd voor
het archeologisch onderzoek van de bouwplaats in Meldert,
waar de nieuwe kinderopvang,  jeugdlokalen en het
woonzorgcentrum komen. Het gaat om een behoorlijk
bedrag, deels betaald door de gemeente en deels door de
privé-ontwikkelaar. Op onze vraag waarom hier niet - zoals
in andere openbare dossiers - meerdere offertes werden
opgevraagd, kregen we nog geen antwoord.

-

Groene politiek, iets voor jou?
Ben je geïnteresseerd in het wel en wee van je gemeente?
Wil je deelnemen aan het politieke leven voor of achter de
schermen? Kan je je vinden in het gedachtegoed en de
standpunten van Groen? Dan verwelkomen we je graag
binnen Groen Lummen.

Ben je jong of oud? Heb je veel tijd of minder? Ben je sterk in
een specifiek thema, schrijf je graag teksten, hou je van
discussiëren of steek je liefst van al de handen uit de
mouwen? Voor iedereen die zich hierin herkent, heeft Groen
Lummen een geschikte plek.

Kennismaken of lid worden? Neem contact met ons op.
Rechts onderaan deze pagina vind je alle gegevens.

Groen Lummen

Johnny Ceyssens

Loyestraat 6

3560 Lummen

0495873003

johnny.ceyssens@groen.be

www.groenlummen.be

@groen

www.facebook.com/

groenlummen

Deze krant is een uitgave van Groen, door
Eco Print Center zonder water gedrukt op
100% gerecycleerd papier.

Verantwoordelijke uitgever:
Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat
78-82, 1070 Brussel




