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De Provincie wil gericht onder-
steuning bieden aan gemeenten 
die zich inschrijven voor pro-
jecten van ‘Gemeente voor de 
toekomst’ van Bond Beter Leef-
milieu. Met 50% steun worden 
milieu- en natuurprojecten toe-
gankelijker voor de gemeenten. 
Goede zaak, als de lokale mina-
raad en natuur-/milieuverenigin-
gen hier een versterking door on-
dervinden. We pleitten er daarom 
voor om de lokale verenigingen, 
via minaraad én rechtstreeks, te 
betrekken in de lokale uitwerking 
van de projecten.
Naast dit project, steunt de Provin-
cie ook gemeentelijke klimaat(mi-
tigatie)projecten, al het derde jaar 
op rij. Er waren dit verkiezingsjaar 
wat minder aanvragen. En niet alle 
aanvragen waren even innoverend. 
Daarom stelt de minaraad voor om 
in 2 fasen te werken: voorstel en ef-
fectief dossier. Met het voorstel kan 
de jury al nagaan of het initiatief in 
aanmerking komt en wordt extra 
werk vermeden.  

En ook de positionering van de 
provinciale domeinen staat hoog op 
de agenda: natuur versus erfgoed 
en geschiedenis versus recrea-
tie(druk). Hoe kan je van de pro-
vinciale domeinen – veelal ook de 
compensatie van elders verdwenen 
natuur door oa. bouwwerken- uit-
bouwen tot natuurbelevingsruimte, 
zonder de druk op de natuur kri-
tisch hoog te brengen? 

Hou ook alvast de promotie van de 
volgende provinciale infoavond in 
het oog: het belooft weer interes-
sant te zijn! 

Meer info op: www.west-Vlaande-
ren.be/minaraad 
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F34Minaraad ProCoRo
Na de gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen van oktober 
2018 worden alle lokale adviesra-
den hersamengesteld. Zo ook de 
Provinciale Commissie Ruimtelij-
ke Ordening, alias de ProCoRO. 

Traditioneel duurt het tot het najaar 
volgend op de verkiezingen tot de 
nieuwe samenstelling is geregeld 
door de diverse geledingen, de 
Vlaamse Minaraad en de Provincie. 

Op 12 september was het dan zo-
ver : de Procoro werd geïnstalleerd 
voor legislatuur 2019-2025. Natuur-
punt en West-Vlaamse Milieufede-
ratie/Bond Beter Leefmilieu hebben 
er opnieuw een effectieve en een 
plaatsvervangende vertegenwoor-
diger. Maar spijtig eiste Landelijk 
Vlaanderen deze keer het derde 
effectieve zitje voor open ruimte 
op. Vorige legislatuur kon het na-
tuur- en milieumiddenveld ook deze 
plaats innemen. Natuurpunt blijft 
wel nog plaatsvervanger voor deze 
plaats. 

Volgende mensen zetelen ko-
mende 6 jaar in de ProCoRo voor 
het West-Vlaamse natuur- en 
milieumiddenveld: Katty De Wilde 
als effectieve en Bart Vanwilde-
meersch als plaatsvervanger voor 
West-Vlaamse Milieufederatie/ 
Bond Beter Leefmilieu, Hans Ver-
meersch als effectieve en Paul De 
Graeve als plaatsvervanger voor 
Natuurpunt en Martine Langen als 
plaatsvervanger voor Natuurpunt 
voor de effectieve van Landelijk 
Vlaanderen/Hubertusvereniging. 

De komende jaren zullen deze 
mensen heel wat lijvige dossiers 
voor uitvoeringsplannen en ande-
re provinciale ruimtelijke plannen 
doorwroeten en vervolgens zo 
goed mogelijk de belangen van 
natuur, leefmilieu, klimaat en open 
ruimte in onze provincie verdedigen 
in deze adviesraad. 

Met de F34 krijgt de kust einde-
lijk een snelweg. Maar dan voor 
fietsers. Het eerste stuk, tussen 
Zeebrugge en Oostende, ligt nu 
op de tekentafel. 
Het is de bedoeling om de Ko-
ninklijke Baan, waar mogelijk, te 
reorganiseren en ruimte te maken 
voor de snelle fietser. De ruimte 
die overblijft, gaat grotendeels naar 
extra duinen. Goed voor natuur én 
kustbescherming! 

De Provincie is, met de Vlaamse 
Overheid, trekker. Om het tracé zo 
goed mogelijk in te passen binnen 
de kwetsbare omgeving wordt een 
ruime groep betrokken: van overhe-
den, over toerisme tot natuur. 

De West-Vlaamse Milieufederatie 
organiseert de afstemming met de 
Natuurpuntgroepen uit die regio. 
Een eerste overleg met de Provin-
cie was er begin oktober van dit 
jaar. Het hele tracé wordt aan het 
publiek voorgelegd in het voorjaar 
van 2020. 
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