
  
 

 

Intercommunale Leiedal       Kortrijk, 25 juni 2018 

President Kennedypark 10 

8500 Kortrijk 

 

Betreft: Ondertekenen Klimaatmanifest door Natuur.koepel vzw en West-Vlaamse Milieufederatie vzw 

 

Beste, 

Met zeer veel interesse hebben Natuur.koepel en de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) het 

Klimaatmanifest, dat opgesteld werd binnen het project ZeroRegio gelezen. Deze tekst formuleert een aantal 

acties die steden en gemeenten kunnen ondernemen en moet zo mee als leidraad dienen voor een 

klimaatbeleid van lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. 

Natuur.koepel en de WMF zijn tevreden dat er een Klimaatmanifest geschreven werd, aangezien het een 

belangrijke stap is om steden en gemeenten te motiveren concrete klimaatacties te implementeren in hun 

beleid. Deze lokale besturen vormen immers een cruciale schakel in het realiseren van de 

klimaatdoelstellingen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat deze acties voldoende ambitieus zijn en er 

een duidelijk engagement opgenomen wordt, maar daar knelt volgens ons nu net het schoentje.  

Het Klimaatmanifest bevat heel wat goede acties, ideeën en voorstellen maar blijft dikwijls nogal oppervlakkig. 

Op die manier missen we vaak ook de concrete link met dossiers uit de regio. Zo vinden we het goed dat het 

manifest natuurherstel linkt aan grootschalige waterwegprojecten, maar toch is er nergens in de tekst sprake 

van de concrete 500 ha nieuwe natuur in het kader van het Rivierherstel Leie. Ook de realisatie van het 

Stadsrandbos tussen Kortrijk en Menen wordt niet genoemd binnen het luik van natuurontwikkeling. Daarnaast 

lezen we bijvoorbeeld nergens iets over de luchthaven van Wevelgem. Nochtans zou het sluiten van dit 

onrendabel project ons opnieuw een stap dichter brengen bij de klimaatdoelstellingen. Ook het luik rond 

landbouw en de noodzakelijke evolutie die de sector moet doormaken schiet volgens ons te kort. En de 

uitputting van de grondwatertafel noopt volgens ons tot sterkere acties ikv integraal waterbeleid.   

Daarnaast vinden Natuur.koepel en de WMF het concept van het manifest en de acties zoals ze nu 

uitgeschreven zijn ook veel te vrijblijvend. Het feit dat vertegenwoordigers en bestuurders van steden en 

gemeenten ondervertegenwoordigd waren tijdens het Klimaatatelier draagt natuurlijk al bij aan de idee dat dit 

voor veel lokale besturen nog steeds geen prioriteit is. De intercommunale Leiedal kan en moet volgens ons die 

samenbrengende en concretiserende rol nog veel meer op zich nemen. Anders dreigt het Klimaatmanifest een 

gemiste kans te worden om met de regio de cruciale volgende stap te zetten in het klimaatverhaal. Daarom 

hebben Natuur.koepel en de West-Vlaamse Milieufederatie beslist om de tekst niet te ondertekenen. 

Samen willen we Leidedal graag verder ondersteunen om dit Klimaatmanifest verder vorm te geven en te 

gieten in een concreet actieplan op maat van de regio. Ondanks bovenstaande opmerkingen hebben we het 

gevoel dat er een nieuwe frisse klimaatwind waait binnen Leiedal. Het enthousiasme van een aantal jonge 

medewerkers aangevuld met de kennis en ervaring van de seniors lijkt ons het goede recept om tot ambitieuze 

engagementen te komen. 

Natuur.koepel en de West-Vlaamse Milieufederatie werken hier in de toekomst heel graag aan mee! 

Call to action: 

 

Vriendelijke groeten, 

Kristina Naeyaert      Eric Vandorpe 

Voorzitter Natuur.koepel vzw    Voorzitter West-Vlaamse Milieufederatie vzw 


