
 

JAARPLAN 2021 WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE. 

IN HOOFDLIJNEN  
De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelt momenteel 84 lokale, regionale, gewestelijke 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 document geeft in hoofdlijnen de jaarplanning van de West-Vlaamse Milieufederatie weer 
voor 2021, het laatste jaar van onze meerjarenplanning 2017-2021: 
 
BELEIDSWERKING 
 
5 HOOFDTHEMA’S 

In 2021 werkt de West-Vlaamse Milieufederatie het laatste jaar aan haar meerjarenplanning 2017-
2021. Voor deze periode werd beslist de beschikbare middelen en mensen voornamelijk in te zetten 
voor volgende thema’s: klimaatadaptatie, behoud open ruimte, milieu en gezondheid, duurzame 
landbouw en sociaal ecologische transitie. In 2020 kwamen daar ook thema duurzame hernieuwbare 
energietransitie bij. Door beperkte tijd en personeel volgen we dit thema in 2021 langs de zijlijn op. 
 
BELEIDSWERKING ALGEMEEN 

De West-Vlaamse Milieufederatie zal in 2021 net als voorgaande jarende actualiteit van typisch West-
Vlaamse milieu- en natuurbeleidsthema’s opvolgen en lidverenigingen hierin ondersteunen, waar 
mogelijk. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over ruimtelijke dossiers zoals de beleidsvisie Ruimte West-
Vlaanderen, het PRUP reconversie militaire luchthaven Koksijde, dossiers m.b.t. de cumulatieve 
effecten van de vele omgevingsvergunningaanvragen voor uitbreiding en nieuwe veestallen, dossiers 
m.b.t. water- en droogteproblematiek, waterkwaliteit, kustbescherming,….  
 
INTERNE WERKGROEP OPVOLGING LOKALE BELEIDSDOSSIERS 

De West-Vlaamse Milieufederatie zal in ook 2021 om de 4 maanden een interne werkgroep m.b.t. 
lokale beleidsdossiers samenbrengen en coördineren. Deze werkgroep zal de actuele lokale en 
regionale beleidsdossiers gebundeld bespreken en zien hoe deze best een minimale en 
gecoördineerde opvolging kunnen krijgen.  

De werkgroep bestaat momenteel uit West-Vlaamse Milieufederatie, de West-Vlaamse regionale 
natuurverenigingen en een afvaardiging van de bewegings- en beleidsploeg van Natuurpunt. Dit kan 
aangevuld worden met geïnteresseerden uit de lokale lidverenigingen van West-Vlaamse 
Milieufederatie en afgevaardigden van Bond Beter Leefmilieu en gewestelijke thematische natuur- en 
milieuverenigingen.  

In 2021 komt deze werkgroep alvast samen einde maart en in juni 2021. 
 
ORGANISATIE 
 
OPMAAK NIEUWE MEERJARENNOTA 2022-2026 

Eind 2021 loopt de huidige meerjarenplanning 2017-2021 af. Tegen 1 juli 2021 dient een nieuwe 
meerjarennota ingediend te worden bij de Vlaamse Overheid. De West-Vlaamse Milieufederatie deed 
daarom in de loop van 2020 een bevraging van de leden en een aantal diepte-interviews om de 
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prioriteiten en noden voor komende jaren te bepalen. De Algemene Vergadering van 27 mei 2021 zal 
de nieuwe meerjarenplanning ter goedkeuring voorgelegd krijgen. 
 
NIEUWE HUISVESTING SECRETARIAAT 

De West-Vlaamse Milieufederatie was al een hele tijd op zoek naar een geschikt nieuw secretariaat in 
Brugge. Onderhandelingen met Wegwijzer vzw, eveneens in Brugge, resulteerde in een positief 
resultaat en in april 2021 verhuisde het secretariaat van de West-Vlaamse Milieufederatie naar de 
buren van Beenhouwersstraat 9.  
 
AANPASSING STATUTEN EN EEN AANVULLEND INTERN REGLEMENT N.A.V. NIEUWE WET,  

Volgens de nieuwe Wetgeving voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV), die in 2019 van kracht 
werd, vallen vzw’s voortaan onder de vennootschapwetgeving. Dit brengt een aantal belangrijke 
wijzigingen met zich mee. Alle vzw’s dienen daar hun statuten aan te passen tegen ten laatste 2024.  

In 2020 begon de West-Vlaamse Milieufederatie met het herwerken van haar statuten conform de 
nieuwe wetgeving. Daarbij hoort ook een aanvullend intern reglement. De goedkeuring van de 
herwerkte statuten en de kennisgeving van het intern reglement liggen voor bij de Bijzondere 
Statutaire Algemene Vergadering van 27 mei 2021.  
 
BESTUURSVERNIEUWING 

Net als veel andere verenigingen staat de West-Vlaamse Milieufederatie voor de uitdaging om het 
bestuur te versterken met nieuwe krachten. In het najaar 2021 vat een nieuwe bestuursperiode van 3 
jaar aan. Bij de Algemene Vergadering van mei 2021 zal een eerste oproep voor nieuwe 
bestuursleden gedaan worden. Vanaf dan zal verder gewerkt worden aan het betrekken van een 
aantal nieuwe geëngageerde bestuursleden. 
 
STRUCTURELE OPTIMALISATIE VAN DE BREDE MILIEUBEWEGING 

De West-Vlaamse Milieufederatie is in de milieubeweging, samen met de Limburgse Milieukoepel de 
en enige provinciale koepel. We zien echter dat we in West-Vlaanderen een belangrijke complemen-
taire rol vervullen voor zowel de gewestelijke als de regionale en lokale natuur- en milieuverenigingen. 
De West-Vlaamse Milieufederatie ijvert daarom voor provinciale koepelverenigingen in elke provincie. 
Daarnaast kan er –teneinde meer impact te hebben- nog efficiënter samengewerkt worden tussen de 
diverse niveau’s van diverse verenigingen in de natuur- en milieubeweging. De West-Vlaamse 
Milieufederatie doet daarom ook inspanningen om structurele verbeteringen van de hele beweging te 
verkrijgen. 
 
KOEPELWERKING:  
 
VORMING LIDVERENIGINGEN 

Ook in 2021 organiseert de West-Vlaamse Milieufederatie vorming voor haar lidverenigingen. Er 
zullen in het najaar enkele inhoudelijke infosessies voor de vrijwilligers en medewerkers van de 
aangesloten lidverenigingen georganiseerd worden. Er staan alvast infosessies gepland over 
bekenbeheer en over de lokale klimaatadaptieplannen in het najaar. 
 
LEDENPAGINA WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE 

Sinds najaar 2019 heeft de West-Vlaamse Milieufederatie een gesloten website voor leden, gekoppeld 
aan haar publieke website. Echter blijkt dit voor de meeste van onze lidverenigingen een te hoge 
drempel. In 2021 bekijken we hoe we dit kunnen verbeteren opdat bepaalde interne info permanent 
beschikbaar kan zijn voor de lidverenigingen en er indien nodig ook samen gewerkt kan worden aan 
gezamenlijke standpunten. 
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NIEUWSBRIEVEN, TIJDSCHRIFT, WEBSITE & SOCIALE MEDIA 

Om de lidverenigingen permanent op de hoogte te houden van actualiteit in m.b.t. natuur en leefmilieu 
in West-Vlaanderen, zal de West-Vlaamse Milieufederatie in 2021 het tijdschrift 4 keer i.p.v. voorheen 
3 keer per jaar verspreiden. Het tijdschrift wordt zowel op papier als digitaal verspreid. De doelgroep 
werd naast eigenlidverenigingen, bezoekerscentra, bibliotheken, studiediensten, pers en 
bovenregionale beleidsmakers ook uitgebreid naar lokale beleidsmakers m.b.t. natuur, milieu,, klimaat 
en omgeving. 

3 keer per jaar wordt een pers- en nieuwsoverzicht enkel voor actieve leden van de lidverenigingen 
verspreid. Daarnaast wordt ook de website (www.westvlaamsemilieufederatie.be), het publieke en het 
ledengedeelte, regelmatig met nieuwe info geactualiseerd. De facebook- en twitterpagina van de 
West-Vlaamse Milieufederatie krijgt meerdere updates per week. 
 
ONDERSTEUNING & INFO OP MAAT 

Lidverenigingen kunnen voor bepaalde thema’s en dossiers ook info en ondersteuning krijgen op 
maat. Zie afwegingskader op onze website  
 
COORDINATIE GEZAMENLIJK GEDRAGEN (KOEPEL) STANDPUNTEN VOOR EFFECTIEVERE 
BELEIDSBEÏNVLOEDING 

De West-Vlaamse Milieufederatie coördineert voor dossiers of thema’s die meerdere lidverenigingen 
aanbelangen de inbreng van deze lidverenigingen tot gezamenlijk gedragen standpunten. Dit om het 
beleid en doelgroepen in adviesraden, bij lobbywerk en overleg met administraties en beleidsmakers 
effectiever aan te sporen tot een ecologisch verantwoorde sociaal rechtvaardige samenleving.  

Overleg met beleidsmakers en administraties wordt soms gecoördineerd door de West-Vlaamse 
Milieufederatie.. Zo gaat er jaarlijks een overleg met de gedeputeerde van natuur en milieu door: 
samen met de regionale lidverenigingen wordt een gezamenlijke gebundelde agenda bepaald en met 
verenigde kracht aangebracht bij de gedeputeerde.  

Ook met de dienst MiNaWa is er een jaarlijks een overleg, waar gezamenlijke agendapunten aan bod 
kunnen komen. Verder gebeurt dergelijk gezamenlijk en gecoördineerd overleg ook over bepaalde 
dossiers samen met de lidverenigingen die het aanbelangt en eventueel gewestelijke verenigingen die 
het aanbelangt.  
 
ADVIESRADEN 
De West-Vlaamse Milieufederatie maakt ook deel uit van heel wat bovenlokale adviesraden: 
Provinciale MiNaraad, Procoro, Managementcomité Plattelandsontwikkeling (PDPO), Adviescomité 
Openluchtrecreatie Westtoer zijn de belangrijkste.  

De opvolging van al deze adviesraden en beleidsprocessen neemt heel wat tijd in beslag. Samen met 
onze lidverenigingen proberen via de adviesraden het beleid te beïnvloeden ten gunste van meer 
natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen. De West-Vlaamse Milieufederatie volgt volgende 
adviesraden op: 

Procoro West-Vlaanderen : In deze raad heeft de West-Vlaamse Milieufederatie 1 effectieve 
vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger). Daarnaast heeft ook Natuurpunt ook nog 1 effectieve (+ 
plaatsvervanger) in deze adviesraad.  

In de Procoro worden voornamelijk Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) geadviseerd. 
Maar ook planologische attesten en provinciale ruimtelijke plannen, bv m.b.t. bedrijvigheid komen aan 
bod.  

In 2021 komen opnieuw heel wat dossiers met een belangrijke impact op de nog resterende open 
ruimte op de agenda, zoals het PRUP reconversie militair domein Koksijde, PRUP bedrijventerrein 
Menen-Wervik,… 
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In 2021 zal de opvolging van de totstandkoming beleidsvisie Ruimte Provincie West-Vlaanderen heel 
wat tijd en aandacht vergen. 

Het spreekt voor zich dat de West-Vlaamse Milieufederatie in de Procoro dikwijls veel bedenkingen 
oppert 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 raad die de typische natuur- 
en milieugerelateerde zaken adviseert en een uitgebreidere inspiratieraad die discussieert over visies. 
De Provinciale Minaraad komt een 4-tal keer per jaar samen 

Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer. Dit adviescomité adviseert de Raad van Bestuur van 
Westtoer voor wat betreft openluchtrecreatie en komt 2 keer per jaar samen. De West-Vlaamse 
Milieufederatie ijvert daar met enigszins positieve vooruitgang aan het meer en vroeger betrekken van 
natuurverenigingen bij de opmaak van plannen. 

Managementcomité Plattelandsontwikkeling. In dit comité worden ingediende projecten m.b.t plat-
telandsbeleid geadviseerd aan de bevoegde minister. Het is dikwijls wel mogelijk te wegen op een al 
dan niet positief advies of extra voorwaarden ten gunste van natuur of leefmilieu te bedingen. 

Klankbordwerkgroep MestActiePlan (MAP). De West-Vlaamse Milieufederatie neemt ook namens 
Bond Beter Leefmilieu deel aan deze klankbordwerkgroep. De klankbordwerkgroep buigt zich 
momenteel over het volgende Mestactieplan. 

Droogtecommissie West-Vlaanderen. Na een opeenvolging van extreem droge zomers werd de 
droogtecommissie West-Vlaanderen opgericht. Sinds 2020 heeft de West-Vlaamse natuur – en 
miliuebeweging hier ook een vertegenwoordiging in en ijveren we via deze commissie voor een 
waterbeleid dat ook de ecologische belangen dient. 

 
ACTIVITEITEN VOOR BREED PUBLIEK &  
DOELGROEPEN BUITEN DE NATUUR- EN MILIEUSECTOR 
 
WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG 2021: THEMA WATER & VOORBEREIDING 20ste EDITIE  

In 2021 ging op zaterdag 6 maart de West-Vlaamse Natuurstudiedag door rond het thema water. Het 
werd bovendien de eerste online editie. Het werd een zeer geslaagde versie met 468 inschrijvingen, 
waarvan er meer dan 430 live meekeken. De studiedag werd ook opgenomen en tot nu toe ook 
nadien nog meer dan 500 keer bekeken. 

De West-Vlaamse Natuurstudiedag 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. Naast leden van de natuurverenigingen 
vinden jaar op jaar ook meer geïnteresseerde burgers, leerkrachten en ambtenaren en beleidsmakers 
hun weg naar de natuurstudiedag.  

In 2022 zal de West-Vlaamse Natuurstudiedag haar 20ste jubileum vieren. Deze editie van de 
Natuurstudiedag wordt voorbereid vanaf juni 2021. 
 
CURSUS MINDER FIJN STOF DOOR HOUTVERBRANDEN  

De West-Vlaamse Milieufederatie zal ook in 2021 vormingen organiseren om fijn stof op huishoudelijk 
niveau te verminderen door minder en beter houtverbranden. Deze vorming wordt gegeven door 
vrijwillige lesgevers, die werden opgeleid i.s.m. de West-Vlaamse LOGO’s.  Deze vorming kan 
geboekt worden door groepen binnen en buiten de natuur- en milieubeweging. Er ging in 2021 al 1 
online vorming door voor het project Servies. Een project dat sensibiliseert over fijn stof door het te 
verwerken in servies. Ook in het najaar zullen normaalgezien nog meerdere vormingen doorgaan. 
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CAMPAGNE ‘MAG IK DEZE KURK VAN JOU’ 

De Campagne “mag ik deze kurk van jou” loopt ook verder in 2021. Deze campagne is een gezamen-
lijk 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 afdelingen van Beweging.net. 

 
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 dd april 2021 zijn : 
 
Gewestelijke natuur- en milieuverenigingen met provinciale vertegenwoordiging 
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 & Middenkust (regio Brugge en Middenkust) 
Natuurpunt Midden West-Vlaanderen (Houtland) 
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) 
De Witte Pion (Brugge) 
 
Lokale afdelingen van gewestelijke natuur- en milieuverenigingen 
Natuurpunt –afdelingen :  Velt - afdelingen JNM-afdelingen 
Natuurpunt W-Vla Scheldemeersen 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  
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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 West-Vlaamse Milieufederatie 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.  

- 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 minstens 1 maal per jaar samengeroepen. Elk lid heeft 1 stem. Eind 
2020 telde de West-Vlaamse Milieufederatie vzw 72 stemgerechtigde lidverenigingen.   
Bestuur: Het 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. Het 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.   
Het Bestuur wordt om de 3 jaar herkozen. In 2021 dient het Bestuur (her)verkozen. Het Bestuur 
bestaat momenteel uit volgende 7 leden: Kristina Naeyaert (waarnemend voorzitter), Peter hantson 
(ondervoorzitter), Martine Langen (secretaris), Marcel Heintjens (penningmeester), René De Molder, 
Aäron Fabrice en Leopold De Wulf. 

Medewerkers 
In 2021 gebeurd de dagelijkse coördinatie van de organisatie door 2 medewerkers, samen goed voor 
1,75 VTE : Katty De Wilde (algemeen en zakelijk coördinator) en Bart Vanwildemeersch 
(beleidscoördinator).  

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 
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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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