
JAARVERSLAG 2019 WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE : 

TERUGBLIK IN 10 ACTIES & RESULTATEN. 

De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelde in 2019 meer dan 80 lokale, regionale, geweste-
lijke en thematische natuur- en milieuverenigingen met een werking in West-Vlaanderen.  

De West-Vlaamse Milieufederatie wil van Provincie West-Vlaanderen een voorbeeldregio maken 
waar ecosystemen de drager zijn van een duurzame sociaal rechtvaardige samenleving. Dit 
jaarverslag zoomt in op 10 initiatieven, acties en resultaten van de West-Vlaamse Milieu-
federatie voor het  jaar 2019 : 
 

1. RECORDAANTAL DEELNEMERS WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG: THEMA BOS  

In 2019 ging voor de 17e keer de West-Vlaamse Natuurstudiedag door. Deze studiedag is een 
gezamenlijk initiatief van de West-Vlaamse Milieufederatie, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur 
en Bos, Provincie West-Vlaanderen en KULeuven Kortrijk onder coördinatie van de West-Vlaamse 
Milieufederatie.  

Het thema van de editie 2019 was ‘Bos in West-Vlaanderen’. Er waren lezingen van bos- en 
bomenspecialisten zoals over de geschiedenis van het bos in West-Vlaanderen door Theo Vitse van 
ANB, de gezondheid van onze bossen door Geert Sioen van het INBO, over het Wijnendalebos als 
oerbos in wording,….  Daarnaast waren er ook alweer talrijke infostandjes en tussen de lezingen door 
was er ruim tijd voorzien voor de natuurliefhebbers om te netwerken.  Een recordaantal van 250 
deelnemers, waaronder ook de nieuwe gedeputeerde van natuur en milieu Jurgen Vanlerberghe, 
volgden enthousiast een hele dag mee.  

 

In 2019 werd ook al een 18e editie voorbereid met als thema ‘Leven op en in de bodem’. 
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2. VORMING ‘MINDER FIJN STOF DOOR BETER HOUTVERBRANDEN’ 

De West-Vlaamse Milieufederatie zette in 2019 verder in op vormingen over de gezondheidseffecten 
van fijnstof door huishoudelijke verwarming op hout en de individuele aanpak om de uitstoot van 
fijnstof door hout verbranden te verminderen. Deze vorming wordt gegeven door vrijwillige lesgevers, 
die in 2017 werden opgeleid i.s.m. de West-Vlaamse LOGO’s. Deze vorming kan geboekt worden 
door groepen binnen en buiten de natuur- en milieubeweging. 

In 2019 gingen er 6 gewone vormingsavonden door voor een totaal van 127 geïnteresseerde burgers. 
We organiseerden daarnaast op 29 november ook nog een vormingsavond voor o.a. de regionale 
landschappen en knotploegen i.s.m. provinciale dienst MiNaWA. Deze avond werd een bijzonder 
succes met meer dan 170 deelnemers op een vrijdagavond. 

 

Aangezien de kennis over houtverbranden en fijn stof snel voortschrijdt, werd de bij de cursus 
horende powerpoint en syllabus in 2019 geactualiseerd. De bijbehorende brochure werd verder 
verspreid aan de deelnemers van de cursus. 
 
3. PLAN BESCHERMEN DREVENLANDSCHAP HOUTLAND 

Op initiatief van de West-Vlaamse Milieufederatie ging er op 2 april 2019 een overleg door tussen de 
plaatselijke natuurverenigingen en het Regionaal landschap Houtland over het beschermen van het 
drevenlandschap in het Houtland. Bedoeling was om samen met de ambtenaren van het Regionaal 
Landschap tot een gezamenlijk gedragen visie/plan te komen voor het beschermen van dit 
drevenlandschap. Een visie, die daarna door de politiek bekrachtigd kon worden. Er werd constructief 
vergaderd en tot een drevenplan gekomen waar alle partijen zich konden in vinden. Volgende stap is 
nu om de visie/ het drevenplan ook politiek bekrachtigd te krijgen. 
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4. CAMPAGNE ‘MAG IK DEZE KURK VAN U’ : AL 1,4 MILJOEN KURKEN INGEZAMELD 

In 2019 liep de inzamelingscampagne ‘mag ik deze kurk van u’ verder. Deze campagne is een 
gezamenlijk initiatief van Beweging.net, Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Milieufederatie 
en de afvalintercommunales. Het doel is kurken inzamelen om te recycleren tot isolatiemateriaal. De 
inzameling gebeurt o.a. via inzamelingbakken, die worden opgevolgd door vrijwillige kurkambassa-
deurs uit de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen en de bewegingspunten van Beweging.net. 
Eind december 2019 waren er al 1,4 miljoen kurken ingezameld. Kurken die anders gewoon bij het 
restafval zouden zijn beland. 
 

 
 
5. VEETEELTPROBLEMATIEK WEST-VLAANDEREN 
 
De West-Vlaamse Milieufederatie volgt samen met haar lidverenigingen de omgevingsvergunnings-
aanvragen voor uitbreiding van veestallen en mestverwerkingsinstallaties op. De nadruk ligt op het 
inhoudelijk ondersteunen van bezwaarschriften van lokale lidverenigingen, maar voor bepaalde 
aanvragen dient de West-Vlaamse Milieufederatie ook supplementair een bezwaar in. In 2019 
ondersteunden de West-Vlaamse Milieufederatie omwonenden en lidverenigingen bij het stilleggen 
van een onvergunde mestverwerkingsinstallatie in Watou. De Provincie weigerde vervolgens de 
aangevraagde regularisatie. We dienden bezwaar ook zelf een bezwaar in tegen een flagrant dossier 
voor een omgevingsvergunning voor uitbreiding tot 181.000 kippen en uitbreiding tot 500 runderen in 
Lo-Reninge.  
 
6. OPVOLGING  LUCHTKWALITEIT, WATERKWALITEIT, VENTILUS,… 
 

Luchtbeleidsplan: De West-Vlaamse Milieufederatie vulde de standpunten en bezwaren van Bond 
Beter Leefmilieu en Natuurpunt aan m.b.t. het luchtbeleidsplan. Vooral voor het onderdeel impact van 
uitstoot door veestallen en houtverbranding leverden we een bijdrage. 
 

Droogte in West-Vlaanderen: De zomer van 2019 bracht ons voor de derde keer op rij een 
uitzonderlijke droogteperiode. Dit zorgde voor een periode met verhoogde aandacht voor de oorzaken 
van de lage stand van watervoorraad. Het was dus een goeie gelegenheid voor de West-Vlaamse 
Milieufederatie om de voordelen en noodzaak van een ecosysteemgericht waterbeleid te 
onderstrepen. We deden dit via ons vernieuwde tijdschrift, pers, netwerking en overleg met bevoegde 
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gedeputeerde en administraties. Samen met Natuurpunt adviseerde de West-Vlaamse Milieufederatie 
ook de vernieuwde wet op onbevaarbare waterlopen.  
 

Waterkwaliteit: De cijfers waterkwaliteit (N en P) die traditioneel in het najaar worden gepubliceerd 
bleken zeker voor West-Vlaanderen opnieuw ronduit slecht te zijn, zelfs slechter dan voor men startte 
met mestactieplannen. Voornamelijk het IJzer- en Leiebekken scoorden nog slechter dan voorheen. 
Het is nu heel duidelijk dat de evaluatie over MAP 5 van West-Vlaamse Milieufederatie i.s.m. BBL en 
Natuurpunt klopte en het gevoerde beleid niet werkt. De West-Vlaamse Milieufederatie kaart jaar op 
jaar de slechte resultaten voor waterkwaliteit aan en deed dit ook dit jaar opnieuw in pers en kreeg 
ook forum op Focus WTV.  
 

Transitie van het energielandschap:  

Ventilus: In kader van de toekomstige aanlanding en distributie van de kabels voor het Elia-elektrici-
teitsnetwerk vanuit het derde windmolenpark op zee en de versterking van het net omwille van o.a. de 
groentenindustrie, werd de West-Vlaamse Milieufederatie gevraagd om een gemeenschappelijk 
standpunt voor te bereiden met de achterban. Er ging op 9 mei een overleg met de betrokken 
lidverenigingen door. Dit resulteerde in een koepelstandpunt i.s.m. Natuurpunt en Bond Beter 
Leefmilieu. 
 

Uitdagingen energielandschap West-Vlaanderen: aangezien de verwachting is dat er komende jaren 
heel wat te plannen valt om de transitie naar hernieuwbare energie te kunnen maken en dit ook het 
landschap kan transformeren, anticipeerde de West-Vlaamse Milieufederatie hierop door Benjamin 
Clarysse van Bond Beter Leefmilieu hierover een toelichting te laten geven aan de lidverenigingen 
aansluitend op de Algemene Vergadering van 21 november 2019. Er waren hierbij 20 aanwezigen van 
16 lidverenigingen. In 2020 werken we verder aan visie-, strategie- en standpuntbepaling over dit 
thema met onze lidverenigingen.  
 

Klimaatadaptatie in tuinen  en leefbare buurten: 
In 2019 werkte de West-Vlaamse Milieufederatie verder aan de Campagne Regentuin. Er werd een 
voorstel met mogelijke beleidsacties en –initiatieven opgemaakt voor het provinciale beleid. Deze 
voorstellen zijn verder te bespreken met de politieke verantwoordelijke en administratie in 2020. 
Verder ging in 2019 ook een eerste verkennend overleg door met provinciale administraties om 
initiatieven omtrent klimaatadaptatie in tuinen en buurtgroen in te passen in een pilootproject m.b.t. 
leefbare buurt. De infoavond van de Minaraad editie 2020 sluit aan bij dit thema. 

Complex project Kustvisie 2020 (Vroeger ‘Vlaamse Baaien’). Het beleidsproces voor Kustvisie 
2020 liep verder in 2019, Dit gebeurde in samenwerking met de Kustwerkgroep van Natuurpunt.  
 

7. OPVOLGING ADVIESRADEN PROCORO, WESTTOER, PDPO, RESOC NOORD,…. 

De West-Vlaamse Milieufederatie maakt ook deel uit van heel wat bovenlokale adviesraden: 
Provinciale MiNaraad, Procoro, Technische Commissie en Managementcomité Plattelands-
ontwikkeling (PDPO), Resoc Noord, Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer, Stuurgroep saving 
space zijn de belangrijkste.  

Het spreekt voor zich dat de opvolging van al deze adviesraden en beleidsprocessen heel wat tijd in 
beslag neemt. We geven hier een beknopte oplijsting van de belangrijkste gebeurtenissen in deze 
raden die West-Vlaamse Milieufederatie in 2019, samen met haar lidverenigingen opvolgde en 
probeerde te beïnvloeden ten gunste van meer natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen:  

Procoro West-Vlaanderen : Deze adviesraad werd in september 2019 hersamengesteld na de 
provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. In deze raad heeft de West-Vlaamse Milieufederatie 
voortaan 1 effectieve vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger) in plaats van 2 voorheen. Daarnaast 
heeft ook Natuurpunt ook nog 1effectieve (+ plaatsvervanger) in deze adviesraad.  
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In de Procoro worden voornamelijk Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) geadviseerd. 
Maar ook planologische attesten en gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen komen 
aan bod.  

In 2019 kwamen opnieuw heel wat dossiers met een belangrijke impact op de nog resterende open 
ruimte op de agenda, zoals het PRUP uitbreiding jachthaven Rechteroever Nieuwpoort, PRUP 
regularisatie zonevreemd jeugdverblijf De Horizon, PRUP reconversie militair domein Koksijde, PRUP 
Camping Ter Hoeve Plopsaland, Fietssnelweg Kortrijk Harelbeke Waregem en PRUP Sadef Hooglede 

Het spreekt voor zich dat de West-Vlaamse Milieufederatie in de Procoro dikwijls veel bedenkingen 
opperde over het kwistig om gaan met de nog resterende open ruimte. We adviseerden dan ook heel 
wat PRUP’s ongunstig. Soms met enkele medestanders, maar ook vaak ook als enkelingen.  

Provinciale Minaraad. De provinciale Minaraad bestaat uit een klassieke dossiermatige raad, die de 
typische natuur- en milieugerelateerde zaken adviseert en een uitgebreidere inspiratieraad die 
discussieert over visies. In 2019 adviseerde de dossiermatige minaraad over o.a. het 
subsidiereglement lokale klimaatprojecten, de provinciale soortenactieplannen, ondersteuning voor 
Gemeente van de Toekomst’, aanpak van groene assen en provinciedomein IJzerboomgaard. De 
inspiratieraad discussieerde o.a. over het ontwerpbeleidsplan 2020-2025, het provinciaal beleid 
omtrent mobiliteit, de bezoekerscentra, de vernieuwde samenwerking Provincie, Regionale 
Landschappen, Stadslandschappen en Bosgroepen,.. 

Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer. Dit adviescomité adviseert de Raad van Bestuur van 
Westtoer voor wat betreft openluchtrecreatie en komt 2 keer per jaar samen. In 2019 kwamen in dit 
adviescomité o.a. volgende onderwerpen aan bod: toekomstvisie fiets- en wandelroutes, picknickplan, 
planning recreatie 2020 en Horizon 2025. 

Managementcomité Plattelandsontwikkeling.  

Provincie West-Vlaanderen werkt het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen samen 
met de Vlaams minister voor plattelandsbeleid, VLM, de lokale besturen en andere actoren verder 
gebiedsgericht uit.   

Ook in 2019 kon de West-Vlaamse Milieufederatie als belangenbehartiger vanuit het middenveld voor 
natuur en milieu een plaats innemen in het Managementcomité van PDPO, Het managementcomité 
Plattelandsontwikkeling heeft als taak de ingediende projecten in het kader van het West-Vlaamse 
Plattelandsbeleid te adviseren aan de minister.   

Resoc Noord. Het Regionaal Sociaal-economisch Comité Noord buigt zich over allerlei dossiers die 
te maken hebben met sociaal economische streekontwikkeling. Naast de vakbonden en de 
economische belangenorganisaties heeft ook de West-Vlaamse Milieufederatie er een plaats 
gekregen als levende kracht.  Als levende kracht hebben we geen stemrecht, maar kunnen wel een 
stem voor natuur en milieu laten klinken bij dossiers als havenuitbreiding en uitbreiding 
bedijventerreinen enz.. 

Stuurgroep Saving Space. Na een studie over benodigde extra bedrijventerreinen diende Provincie 
West-Vlaanderen een aanvraag in om extra ha te verkrijgen uit het reservepakket van het RSV. 
Toenmalig Minister van omgeving Schauvliege gaf toestemming voor een extra 384 ha 
bedrijventerrein. Er werden echter wel ook een aantal voorwaarden m.b.t. zuinig ruimtegebruik aan 
gekoppeld. Daarom werd er een Stuurgroep Saving Space opgericht. Ook de West-Vlaamse 
Milieufederatie volgde deze stuurgroep op in 2019.  

8. WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE IN DE PERS 

In 2019 slaagde de West-Vlaamse Milieufederatie er in heel wat in de pers te komen: 

 Waterkwaliteit in landbouwgebied is een complete ramp. Focus WTV. 21 februari 201. 

 Groen gruwt van dierenleed door de zoveelste stalbrand. Vilt. 1 maart 2019 

 Waterkwaliteit in Vlaamse beken en rivieren steeds slechter. Het Laatste Nieuws. 3 maart 2019 
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 Waterkwaliteit in Vlaanderen zakt dieper weg. De Standaard. 3 maart 2019 
 Opnieuw teveel mest in Vlaamse beken en rivieren. De Tijd. 3 maart 2019 

 Lever je kurkresten in en geef ze een tweede leven. Het Laatste nieuws. 3 maart 20199 

 WMF neemt mestverwerking onder de loep. Vilt. 6 maart 2019 

 West-Vlaamse beek is de meest vervuilde van Europa: “laat uw hondje er beter niet in 
zwemmen”. De Morgen. 10 april 2019. 

 Vuilste beek van Europa stroomt door West-Vlaanderen. De Standaard. 12 april 2019. 

 Buurtbewoonster vecht komst mestsilo’s aan. Focus WTV. 14 april 2019. 

 Landbouwers slaan al waterreserve op. De Standaard. 24 april 2019 
 Mag ik deze kurk van jou. Het Laatste Nieuws. 12 september 2019. 

 Milieubeweging koppelt Ventilus aan natuurverbinding. Vilt. 20 september 2019. 

 West-Vlaamse Milieufederatie boos om uitspraken burgemeester in stadiondossier: “uitspraken 
leiden tot intimidatie en bedreiging.” Focus WTV. 26 september 2019. 

 West-Vlamingen zamelen massaal kurken in. Het Nieuwsblad. 17 december 2019. 

 Bijna 1,4 miljoen kurken ingezameld in onze provincie in één jaar tijd. Het Laatste Nieuws. 18 
december 2019. 

 … 
 

9. CURSUS VERGUNNINGEN & RUIMTELIJKE PROCEDURES VOOR LIDVERENIGINGEN 
 

De West-Vlaamse Milieufederatie organiseerde in oktober 2019 een 2-delige gratis cursus 
‘vergunningen en ruimtelijke procedures’ voor lidverenigingen. Advocate Marleen Ryelandt was de 
lesgeefster. Er waren respectievelijk 35 en 31 aanwezigen van in totaal 22 lidverenigingen bij 
aanwezig. Er kwam zelfs iemand van Natuurpunt Turnhout de cursus meevolgen. Deelnemers aan de 
cursus kregen ook een uitgebreide syllabus mee. Het is duidelijk dat er heel wat nood aan ‘betaalbare’ 
vorming is bij de lokale natuur- en milieuverenigingen over dergelijke zaken is 
 

10. LEDENPAGINA WEBSITE VAN START 

De West-Vlaamse Milieufederatie werkte een communicatiestrategie uit om haar doelgroepen beter 
en effectiever te kunnen bereiken. Hieraan was ook de uitwerking van een nieuwe website met naast 
een publieke voorkant, ook een verborgen ledenpagina voor gebruik door de lidverenigingen te 
voorzien. Deze ledenpagina kon najaar 2019 online gaan. Op deze pagina kunnen lidverenigingen 
o.a. interne info permanent raadplegen en samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie of met 
elkaar aan aciviteiten opzetten, standpunten formuleren enz.. De opstart verliep wat moeilijk omwille 
van beveiligingsproblemen, maar dat zou van de baan moeten zijn.  

ADDENDUM  wie is en wat doet de West-Vlaamse Milieufederatie  vzw 

De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw is de koepelorganisatie van meer dan 80 natuur- en 
milieuverenigingen, die werken in West-Vlaanderen.  De aangesloten leden in 2019 waren : 
 
Gewestelijke natuur- en milieuverenigingen met provinciale vertegenwoordiging 

Bond Beter Leefmilieu (BBL) 
CVN-Natuurpunt West-Vlaanderen  
VELT West-Vlaanderen 
JNM West-Vlaanderen 
BOS+ 
Vogelbescherming Vlaanderen 
Good Planet West-Vlaanderen 

Regionale natuur- en milieuverenigingen  

Natuurpunt De Bron  (West-Vlaamse heuvels en Westhoek) 
Natuurpunt De Torenvalk (Tielt en omstreken) 
Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen (arrondissement Kortrijk) 
Natuurpunt Brugs Ommeland (Brugge en omstreken) 
Natuurpunt Midden West-Vlaanderen   (Houtland) 
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Natuurwerkgroep De Kerkuil (Westhoek en Westkust) 

Lokale natuur- en milieuverenigingen 

Horizon Educatief (Oostende)  
Groen vzw (Brugge) 
’t Groot Gedelf (Damme) 

 

Huismuswerkgroep Koksijde  
Klimaatpodium Brugge 
Leefmilieu Roeselare  

 

Marien Ecologisch Centrum (Oostende) 
Mobiel (Kortrijk) 
Poëziebosnetwerk (Brugge) 
Proper Strand Lopers (Kust) 
Stichting Marguerite Yourcenar (Heuvelland) 
VOC Bulskampveld (Beernem) 
VOC Oostende  
Wiloo (Oostende) 
Witte Pion (Brugge) 
 
Lokale afdelingen van gewestelijke natuur- en milieuverenigingen 

Natuurpunt –afdelingen :  Velt - afdelingen JNM-afdelingen 
Natuurpunt Avelgem Velt Beernem JNM Brugge 
Natuurpunt Beernem Velt Beitem JNM Kortrijk 
Natuurpunt Blankenberge Velt Blankenberge JNM Leievallei 
Natuurpunt Brugge Velt Brugge JNM Middenkust 
Natuurpunt Damme 
Natuurpunt De Buizerd  
Natuurpunt De Haan 
Natuurpunt De Ruidenberg 
Natuurpunt De Vlasbek 

Velt Diksmuide-Ijzervallei 
Velt Harelbeke-Kuurne 
Velt Izegem  
Velt Jabbeke 
Velt Kortrijk-Zwevegem 

JNM Oostkust 
JNM Roeselare 
JNM Westkust 
JNM Westland 

Natuurpunt Gaverstreke 
Natuurpunt Gistel-Oudenburg 

Velt Ledegem 
Velt Oostende 

 

Natuurpunt Grensleie  Velt Oostkamp  
Natuurpunt IJzervallei Velt Oostkust  
Natuurpunt Jabbeke Velt Roeselare  
Natuurpunt Knokke-Heist Velt Staden  
Natuurpunt Kortrijk Velt Tielt  
Natuurpunt Krekel Anzegem Velt Torhout-Lichtervelde  
Natuurpunt Mandelstreke Velt Westkust-Veurne  
Natuurpunt Middenkust Velt Westland  
Natuurpunt Oostkamp Velt Wevelgem-Menen  
Natuurpunt Poperinge/Vleteren/De Vlonder Velt Zedelgem  
Natuurpunt Torhout 
Natuurpunt Waregem Zulte 

  

Natuurpunt Westkust   
Natuurpunt Westland   
Natuurpunt Wevelgem Menen   
Natuurpunt Zedelgem 
Natuurpunt Zwevegem 

  

 
De werking van de West-Vlaamse Milieufederatie is tweeledig :  

- Koepelwerking : dit is de interne werking, die zich richt op het versterken van het netwerk van 
West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. De WMF is zodoende het provinciaal steunpunt 
voor het West-Vlaamse natuur- en milieumiddenveld en gewestelijke koepels Bond Beter 
Leefmilieu en Natuurpunt. Provincie West-Vlaanderen erkent de West-Vlaamse Milieufederatie 
ook als coördinerend aanspreekpunt voor de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen via een 
samenwerkingsovereenkomst. De koepelwerking focust zich hoofdzakelijk op informatie-
doorstroming, beleidscoördinerende werking, standpuntbepaling, opvolgen van tendensen en 
verzamelen van achtergrondinformatie,  door overleg en dagelijkse contacten met de aangesloten 
verenigingen en gewestelijke partners.  
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- Beleids- en campagnewerking : dit is de extern gerichte werking, die zich richt op het beïnvloeden 
van het bovenregionaal beleid van overheden en maatschappelijke organisaties, ten voordele van 
meer natuur en een beter leefmilieu in West-Vlaanderen. Dit gebeurt door middel van 
gecoördineerd overleg, het opvolgen van adviesraden, lobby- en perswerking, maar ook door het 
organiseren van activiteiten voor doelgroepen, meestal in samenwerking met partners.  

 
De bestuursorganen van de West-Vlaamse Milieufederatie zijn :  

Algemene vergadering: De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Ze 
heeft als doel statutaire verplichtingen nakomen en inhoudelijke wisselwerking tussen de West-
Vlaamse Milieufederatie en haar lidverenigingen. De Algemene Vergadering biedt de lidverenigingen 
ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Ze bestaat uit alle werkende 
leden van de vereniging en wordt 2 maal per jaar samengeroepen. Elk lid heeft 1 stem. Eind 2019 
telde de West-Vlaamse Milieufederatie vzw 70 stemgerechtigde lidverenigingen.   

Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur neemt de dagelijkse werking van de vereniging waar. Zij 
neemt beslissingen omtrent alle aspecten van de vereniging: financiën, organisatieontwikkeling, 
beleidswerking, communicatie en al wat zich voordoet. De Raad van Bestuur is evenwichtig 
samengesteld uit personen, actief in natuur- en milieuverenigingen, die op hun beurt actief zijn in de 
diverse regio’s van de Provincie. Elke bestuurder kan punten op de agenda zetten.   

De Raad van Bestuur wordt om de 2 jaar herkozen. In 2018 werd een nieuwe Raad van Bestuur 
verkozen. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit volgende 7 leden: Kristina Naeyaert 
(ondervoorzitter); Peter Hantson (ondervoorzitter); Martine Langen (secretaris), Marcel Heintjens 
(penningmeester), René De Molder, Aäron Fabrice en Leopold De Wulf. 

Medewerkers 

In 2019 werd de dagelijks werking uitgevoerd door 2 medewerkers, samen goed voor 1,74 VTE : 
Katty De Wilde (coördinator) en Bart Vanwildemeersch (beleidsmedewerker).  

Missie en doelstellingen 

De West-Vlaamse Milieufederatie versnelt samen met haar lidverenigingen de omslag naar een 
ecologische duurzame samenleving in West-Vlaanderen. Ze richt haar aandacht hierbij prioritair op 
klimaatadaptatie, bescherming en herstel van de open ruimte, duurzame landbouw en visserij, 
milieugerelateerde gezondheidsproblemen en sociale-ecologisch transitiethema’s.  

De West-Vlaamse Milieufederatie werkt samen met haar lidverenigingen en doelgroepen aan West-
Vlaanderen als voorbeeldregio waar een gezond leefmilieu en ecosystemen drager zijn van een 
welvarende ecologisch duurzame samenleving.  Zodoende komt de West-Vlaamse Milieufederatie op 
voor algemeen belang van huidige en toekomstige bewoners van West-Vlaanderen. 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw doet dit door :  

 Expertise op te bouwen over actuele beleidsthema’s m.b.t. natuur en leefmilieu in brede zin via 
eigen onderzoek en kennis van partners. 

 De kennis en werking van de West-Vlaamse natuur en milieuverenigingen kwalitatief te 
verhogen door vrijwilligers en medewerkers van de lidverenigingen te ondersteunen.  Dit 
gebeurt op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak in de vorm van een aanbod van actuele 
informatie, vorming en kansen tot uitwisseling en netwerking.  

 Een gecoördineerde stem te geven aan verenigingen, die zich in West-Vlaanderen belangeloos 
inzetten voor meer natuur en een beter leefmilieu. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw 
bundelt en ondersteunt hun voorstellen, noden en bezorgdheden en neemt ze, wanneer nodig, 
mee naar overleg met en advies aan bevoegde beleidsmakers, politieke partijen, overheden en 
organisaties. 

 Het centraal aanspreekpunt te zijn van het West-Vlaamse natuur en leefmilieumiddenveld voor 
zowel het provinciebestuur, andere overheden, de gewestelijke natuur- en milieuverenigingen, 
andere middenveldorganisaties en de pers. 

 Bovenlokale beleidsmakers en organisaties te inspireren, adviseren en ondersteunen voor meer 
natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen. 
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