
Mensen die in een groene omgeving
wonen, zijn gezonder en voelen zich ook
beter in hun vel. Dat ondervinden niet
alleen wetenschappers, maar stilaan ook
bouwpromotoren en immobiliënbedrijven.
Ze weten dat mensen dat belangrijk
vinden en laten voor hun nieuwe
woonprojecten maar al te graag
uitschijnen dat je midden in de natuur
woont. Zo ook met het project Dufrane in
Schulen. Dat pakt uit met de slogan
'Wonen temidden van groene plekjes'. Om
hun schijnbaar 'groen' project mogelijk te
maken, moest de oude tuin - op zich één
van die mooie groene plekjes in het
centrum van Schulen - het onderspit
delven. Eerst mochten er nog enkele
waardevolle bomen blijven staan. Later
gaf ons gemeentebestuur toch nog de
toelating om de grootste van die
resterende bomen te vellen. Groen Herk-
de-Stad vindt het een echte schande dat
een project dat zich als  'groen' profileert
niet eens in staat is om enkele
waardevolle bomen te behouden. De
toekomstige bewoners van de Residentie
Dufrane moeten hun 'groene plekjes' dus
elders zoeken...
Jammer genoeg is dit niet het enige
Herkse voorbeeld. Deze zomer werd een
prachtige oude beuk drooggelegd door het
wegpompen van grondwater op een
bouwwerf op de hoek van de
Hasseltsestraat en de Guldensporenlaan.
En dan is er natuurlijk nog de boomgaard
in Donk die ons bestuur wil verkopen om
er een bouwproject op te zetten!

Onze gemeente draagt veel te weinig zorg
voor de waardevolle bomen in de
woonomgeving. Meer en meer steden en
gemeenten beschikken over een inven-
taris van kostbare bomen en nemen
maatregelen om die echt te beschermen
en te behouden. Groen Herk-de-Stad eist
dat ons stadbestuur een beter bomen-
beleid gaat voeren! Maar ook op Vlaams
niveau doet men niet beter. Het Schulens-
broek is een van de grootste en
belangrijkste natuurgebieden in
Vlaanderen. Het gaat om natuur van
Europees belang! Maar net als andere
Vlaamse natuurgebieden is de toekomst
ervan onzeker nu de Vlaamse overheid van
plan is om niet langer subsidies te geven
voor de aankoop en het beheer van zowat
alle natuurgebieden! Natuurpunt vraagt
aan de minister en de Vlaamse regering
om deze steun niet af te bouwen. Groen
Herk-de-Stad steunt deze campagne!
Hopelijk laat ook ons gemeentebestuur
haar stem horen en steunt het de oproep
van Natuurpunt. Alleen zo kunnen we
samen zorgen voor voldoende waarde-
volle natuur voor onze (klein)kinderen.
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DIT MOET U WETEN
OVER DE KLIMAATTOP
IN PARIJS

IS JOUW TUIN OOK
JACHTGEBIED?
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> Kom in actie tegen de plannen die 1 op 3 natuurgebieden bedreigen.

WAAR ZIJN DIE GROENE
PLEKJES GEBLEVEN?
We wonen in een groene gemeente. Maar hoelang nog?
Dankzij de onophoudelijke inzet van vrijwilligers van
natuurverenigingen - en helaas niet van de politiek - is er in
Herk-de-Stad nog veel natuur en groen. Dat lijkt allemaal zo
vanzelfsprekend, maar dat is het niet ...

GUNTER DERYCK
Secretaris Groen Herk-de-Stad
gunter.deryck@groen.be

De laatste tijd beheerst slechts één thema het nieuws: de
vluchtelingencrisis.

>

GEERT VANHOVE
Voorzitter Groen Herk-de-Stad
geert.vanhove@groen.be

Vluchtelingen: beter voorkomen dan genezen
Belangrijker dan de vraag of en hoe wij als klein Belgenland voor
opvang van vluchtelingen moeten zorgen, stel ik mij de
vra(a)g(en): 'Hadden we deze crisis kunnen voorkomen?Hadden
we de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking niet moeten
optrekken i.p.v. afbouwen? Hadden we eerder moeten ingrijpen
in het Syrië-conflict? En wat met onze wapenexport?'
Bovenop deze stroom van oorlogs- en economische
vluchtelingen, moeten we in de toekomst ook rekening houden
met een toename van het aantal klimaatvluchtelingen. Mensen
die alles moeten achterlaten omdat de stijging van de zeespiegel
hun land onder water heeft gezet. Mensen die oogsten zien
mislukken door verdroging. Allemaal sociaal zwakkere groepen
die hun leven op het spel zetten, op zoek naar een leefbaar leven
bij ons. 
Ik geloof dat we die crisis wel nog kunnen voorkomen, maar dan
moet iedereen - ook onze lokale bewindslieden- zijn of haar
verantwoordelijkheid opnemen en nu actie ondernemen tegen de
dreigende klimaatveranderingen.

De klimaatconferentie in Parijs later dit jaar wordt cruciaal om de
wereld te overtuigen de inspanningen tegen klimaatverandering
op te drijven. Een delegatie van Groen Herk-de-Stad zal alvast
niet ontbreken op het appel!

3

4



Jagers moeten hun jachtgebied voorleggen aan
de provinciegouverneur. Die gaat er (meestal
onterecht) vanuit dat de jager van alle
eigenaars een toelating heeft om op de
ingediende percelen te jagen.
Dat is dus niet het geval. Jagers vinden het veel
te omslachtig om die toelating te vragen.
Bovendien lopen ze dan het risico ze niet te
krijgen.
Jagers hebben er alle belang bij om een groot en
aaneensluitend jachtgebied te hebben. In een
klein en versnipperd gebied krijgen ze anders
geen toelating. Men moet over minstens 40
hectare jachtgebied kunnen beschikken om met
een geweer te mogen jagen...
Groen Herk-de-Stad vindt het ontoelaatbaar dat
een jager zomaar jouw eigendom mag
toevoegen aan zijn jachtgebied, zonder enige
toelating, zodat hij als jager aan de
voorwaarden voldoet.
Je kan je trouwens afvragen of jacht in onze
samenleving nog wel op zijn plaats is. We
wonen in een erg dichtbevolkte omgeving en
het weinige aaneengesloten groen dat nog rest,
is van levensbelang voor onze natuur. En jacht
en natuurbehoud gaan nu eenmaal moeilijk
samen. Dat blijkt overigens uit de concrete
ervaringen van natuurverenigingen in onze
gemeente. Jagers houden zich vaak niet aan de
regels en durven het zelfs aan om in beschermd
natuurgebied te gaan jagen.
 Je moet overigens niet tegen de jacht zijn om te
vinden dat een jager niet welkom is rondom

jouw woning. Heel wat mensen zijn bang voor
ongevallen tijdens de jacht, of vinden het niet
kunnen dat ze op een mooie zondagochtend
gewekt worden door oorlogsgeluiden of door de
hagel die in hun dakgoot valt.
Wat kan je doen?
Je kan bij de gouverneur navragen of jouw tuin,
jouw perceel, in een jachtgebied ligt.
Als dit zo is, kan je jouw eigendom laten
'schrappen'!
Maar iemand anders kan dit ook in jouw plaats
doen!
 - Je kan hiervoor terecht bij Vogelbescherming
Vlaanderen op hun website
www.schietinactie.be. Meld je daar aan en zij
doen alles voor jou!
 - Je kan ons ook de nodige informatie bezorgen
en het formulier dat je op onze website vindt,
invullen en terugsturen. Wij zorgen er dan voor
dat jouw tuin niet meer in jachtgebied ligt!
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Met de campagne ‘Schiet in actie’ wil Vogelbescherming Vlaanderen gebieden die
onterecht zijn ingekleurd als jachtgebied, laten uitkleuren.

>

4 IS JOUW TUIN OOK
JACHTGEBIED?

In Vlaanderen zijn heel wat privéterreinen als jachtgebied
ingekleurd. Vaak zonder toestemming of zelfs medeweten van de
eigenaar. In Herk-de-Stad is de kans echt wel groot dat ook jouw
tuin, bos of weiland in iemands jachtgebied ligt.

GUNTER DERYCK
Secretaris Groen Herk-de-Stad
gunter.deryck@groen.be

Infoavond zonne-energie
Op 5 mei organiseerde Groen Herk-de-Stad een infoavond
met als thema zonne-energie. De voorafgaande positieve
reacties werden de avond zelf bevestigd: een opkomst van
meer dan 30 geïnteresseerden.
Aanwezigen kregen met kleppers als Johan Danen en Alex
Polfliet meer dan waar voor hun geld. Ook het idee van een
samenaankoop voor zonnepanelen werd gesmaakt: het
aantal  onverwachte inschrijvingen was groot.

-

Ex-Vlaams Blokker wordt voorzitter
gemeenteraad
We betreuren het dat de huidige bewindsploeg van CD&V,
Open VLD en N-VA geen andere kandidaat als voorzitter voor
de gemeenteraad vond dan een ex-Vlaams Blokker. Iemand
die nooit openlijk afstand heeft gedaan van het ideeëngoed
van een racistische partij hoort niet thuis op deze stoel.

 -

Ga jij gratis met ons mee naar de
Klimaattop in Parijs 29 november?
Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs
de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de VN
plaats. Op 29 november zal er een memorabele
klimaatmanifestatie plaats vinden waar ook Groen Herk-de-
Stad aanwezig is.

We willen twee jonge Herkenaren tussen 18 en 25 jaar de
kans geven om gratis mee te gaan, voor wie we twee extra
plaatsen reserveren in de bus.

Wat moet je hiervoor doen?
Mail tegen 15 november jouw groene boodschap voor de
wereldleiders, samen met je contactgegevens, naar
geert.vanhove@groen.be.
Op 15/11 worden de 2 gelukkige winnaars aangeduid op onze
vergadering.

-

Verkoop Donckgaerd uitgesteld!
Tijdens de voorbije samenkomst van de MINA-raad
verzekerde de schepen van Leefmilieu dat de verkoop van de
Donckgaerd uitgesteld wordt zolang de gemeente niet met
een volwaardige, alternatieve boomgaard ter compensatie
op de proppen komt. Wij wachten af of de bevoegde schepen
zich aan zijn woord houdt. Groen Herk-de-Stad blijft  bij haar
standpunt dat je natuur niet kan compenseren en blijft
ijveren om de verkoop uit de meerjarenbegroting te
schrappen.

-

Oproep sympathisanten
Heb jij ook een groen hart en wil je samen met ons je
schouders zetten onder een groen project in Herk-de-Stad?
Laat het ons weten!
Je bepaalt zelf hoeveel tijd en energie je eraan spendeert;
van louter sympathisant tot bestuurslid: we kijken uit naar
je ideeën!

CONTACT Groen Herk-de-Stad

Geert Vanhove

Grote Hoolstraat 86/1

3540 Herk-de-Stad

0479684160

geert.vanhove@groen.be

www.groenHerk-de-Stad.be

@groenHerkdeStad

www.facebook.com/groen.be
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