
 

 

 

JAARVERSLAG 2021 WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE : 

Beste vrienden en collega’s, 

2021 was opnieuw een ongebruikelijk jaar. Voor het 2de jaar op rij was het niet steeds mogelijk 
elkaar echt te ontmoeten. Ook de West-Vlaamse Milieufederatie moest noodgedwongen weerom 
diverse activiteiten online organiseren. 

In april 2021 ging onze Algemene Vergadering voor de eerste keer online door. We haalden 
desondanks ruimschoots het quorum: meer dan 50 van onze 84 lidverenigingen waren erbij en 
keurden onder meer de nieuwe statuten, het allereerste huishoudelijk reglement en een nieuw 
meerjarenplan unaniem goed. Daarnaast werden ook 2 nieuwe lidverenigingen verwelkomd: 
Grootouders van het klimaat, regio Brugge en Trage Wegen Ijzergemeenten. Gelukkig kon onze 2de 
Algemene Vergadering in het najaar op 16 november met de nodige aandacht voor veiligheid wel 
gewoon doorgaan.  

Onze leden natuur-en milieuverenigingen waren ook talrijk aanwezig bij 2 online infosessies over 
ecologisch bekenbeheer en lokale klimaatplannen. Bij de eerste online West-Vlaamse 
Natuurstudiedag op 6 maart 2021 volgden zelfs maar liefst 431, waaronder 186 mensen vanuit de 
natuur- en milieuverenigingen en 245 mensen van daarbuiten, de studiedag live mee. Nadien werd 
de studiedag nog meer dan 700 keer herbekeken. Een groter bereik dus dan ooit tevoren en voor 
een actueel en urgent thema als ‘te droog, te nat’ was dit meer dan welkom. 

Naast droogte en waterkwaliteit werd de agenda van de West-Vlaamse Milieufederatie gevuld met 
nog veel meer thema’s, waaronder heel wat landbouwgerelateerde zoals PAS, MAP,.. Daarnaast 
bleef ook in 2021 de resterende open ruimte onder hoge druk staan. O.m. provinciale RUP’s, 435ha 
reserve voor bedrijventerreinen uit het RSV te verdelen onder de West-Vlaamse gemeenten, 
Beleidsvisie Ruimte West-Vlaanderen,… werden opgevolgd. Ook klimaat en gerelateerde thema’s 
als kustbeleid zijn prominente thema’s geworden in de werking van de West-Vlaamse 
Milieufederatie.  Heel wat tijd ging daarbij naar het opvolgen van diverse adviesraden, waar veel 
van genoemde thema’s en dossiers besproken en geadviseerd werden.  

In 2021 vond de pers beter dan ooit tevoren de weg naar de West-Vlaamse Milieufederatie. We 
haalde o.m. De Standaard met opinies, werkten mee aan 2 Pano-reportages en schreven een 
artikel over veestallen en gezondheid in een vaktijdschrift over omgevingsrecht. Het tijdschrift 
kende een groter bereik en het aantal volgers van sociale media bleef groeien. 

Tot slot was 2021 voor de West-Vlaamse Milieufederatie ook het jaar van de verhuis naar een 
nieuw secretariaat en de aanstelling van een nieuw kernbestuur voor de periode 2022-2024. 

2021 was dan ook een uitzonderlijk goed gevuld jaar  
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TERUGBLIK IN 13 ACTIES & RESULTATEN. 

De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelde in 2021 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 jaar-
verslag zoomt in op 13 initiatieven, acties en resultaten van de West-Vlaamse Milieufederatie voor 
het  jaar 2021: 
 
1. OPVOLGING  THEMA’S EN DOSSIERS: WATER, OPEN RUIMTE, LANDBOUW,…. 
 

In 2021 volgde de West—Vlaamse Milieufederatie heel wat thema’s en dossiers op. We overlopen 
hier enkel de belangrijkste.  
 

Mestactieplan (MAP):  

Overleg binnen de beweging,met de administratie en het kabinet over de voorstellen i.k.v. MAP 6 bis, 
de bijsturing van het MAP 6, na de slechte resultaten van 2020. De start werd gegeven voor de eerste 
gesprekken i.k.v. MAP 7. Hier verrichtte de West-Vlaamse Milieufederatie onderzoek naar het beleid 
in omliggende landen (met een gelijkende waterproblematiek) en herstartte ze het overleg met BBL 
en Natuurpunt, na het uitvallen van een collega. In dit kader heeft de West-Vlaamse Milieufederatie 
de basis gelegd voor de handelingsperspectieven van de milieubeweging. Dit is een nota waarbij de 
gemeenschappelijke doelen voor landbouw in relatie tot milieu en natuur worden bepaald.  
 

Stikstofbeleid (PAS):  

De West-Vlaamse Milieufederatie werkt al sinds 2017 aan bezwaren waarbij de drempel voor schade 
aan natuur, door stikstof, aangekaart wordt. Dit samen met de actiegroepen en lokale verenigingen 
over heel Vlaanderen. Hiervoor maakte ze een standaardbezwaar op, samen met Greenpeace, dat 
verspreid werd onder de actiegroepen en burgers die een bezwaar willen aantekenen. Dit gaf de 
kans om te sturen op gezondheid en stikstof. Uiteindelijk heet Natuurpunt de regie naar het arrest 
opgenomen en landden we bij een nieuwe stikstofaanpak. Hiervoor bracht de West-Vlaamse Milieu-
federatie de verschillende actiegroepen samen, versterkte ze haar eigen werking door samenwerking 
met Voedsel Anders en Bioforum om ook de typische familiale en eerder kleinschalige landbouw te 
betrekken in het verhaal van de milieu- en natuurbeweging. Dit heeft er voor gezorgd dat de West-
Vlaamse Milieufederatie een West-Vlaams accent aan de nota’s gaf en dit ook op Vlaams niveau 
werd vertaald vanuit Voedsel Anders. De aanpassing in het definitieve voorstel, voor biologische 
landbouw, is mede door deze druk gekomen. Aanpassingen voor agro-ecologische landbouw en 
familiale landbouw zijn er op vandaag nog te weinig.  
 

Driecompartimentenmodel en impact West-Vlaanderen:  

Op vraag van de werkgroep landbouw binnen de milieu- en natuurbeweging, heeft de West-Vlaamse 
milieufederatie een antwoord gegeven op het parlementair initiatief van Steven Coenegrachts van 
Open VLD inzake het drie compartimentenlandschap. De discussie tussen sharing en sparing – het 
opdelen van het landschap tussen echte natuur en intensieve landbouw, dus niet het gemengde 
natuurlandschap- speelt hier in West-Vlaanderen al langer. Dit, gezien Midden-West-Vlaanderen al 
ten prooi viel van de visie ‘sparing’, maar zonder extra natuur als compensatie en met de gevolgen 
voor water-, bodem- en luchtkwaliteit. Hierover werd ook een artikel opgenomen in het tijdschrift 
van de West-Vlaamse Milieufederatie. Op vandaag kwam er nog geen reactie van Open VLD op het 
West-Vlaamse artikel.  
 



 

WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE VZW. KBO 0458.055.477. BEENHOUWERSSTRAAT 9. 8000 BRUGGE 

T 0468 09 90 95  E SECRETARIAAT@WESTVLAAMSEMILIEUFEDERATIE.BE  W WWW.WESTVLAAMSEMILIEUFEDERATIE.BE  

 

Stroomgebiedbeheerplannen:  

Samen met de lidverenigingen werd een bezwaar opgemaakt en ingediend i.k.v. het openbaar onder-
zoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor West-Vlaanderen. Samen met de Watercoalitie werd 
hieromtrent ook campagne gevoerd. West-Vlaamse Milieufederatie schreef hiervoor o.a. een opinie 
voor De Standaard.   
 

Ventilus:  

In kader van de toekomstige aanlanding en distributie van de kabels voor het Elia-elektriciteitsnet-
werk 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 i.s.m. Natuurpunt en Bond 
Beter Leefmilieu de plannen op te volgen en standpunten met de lidverenigingen te coördineren.  
 

PRUP Militaire basis Koksijde: 

In aanloop van het PRUP Militaire basis Koksijde, een strategisch project van Vlaanderen, nam de 
West-Vlaamse Milieufederatie het initiatief om de verschillende partners rond tafel te zetten. Naast 
eigen onderzoek, ter voorbereiding van het standpunt, bracht de West-Vlaamse Milieufederatie de 
verschillende meningen samen om een gedeeld standpunt op te maken. Dit standpunt vormde de 
basis voor de tussenkomsten in de ProCoRo.  

Dading PRUP uitbreiding jachthaven Rechteroever Nieuwpoort:  

Dit PRUP voorziet een nieuw stuk jachthaven en woonuitbreiding op de rechteroever te Nieuwpoort, 
vlakbij het natuurreservaat Ijzermonding waar o.a. Wulp veel voorkomt en zeehonden een rustplaats 
hebben. Omdat externe negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied IJzer en Ijzermonding, net 
als effecten die schade doen aan het leefgebied van de beschermde soorten, juridisch niet significant 
mogen zijn, kwamen Natuurpunt (met Natuurpunt Westkust), Vogelbescherming Vlaanderen en de 
West-Vlaamse Milieufederatie tot een dading met de projectontwikkelaars om de hinder zoveel 
mogelijk aan banden te leggen. In 2021 diende de correcte uitvoering van deze dading o.m. via de 
vergunningsaanvragen opgevolgd. 

Naast bovenstaande dossiers en thema’s volgde West-Vlaamse Milieufederatie in 2021 nog heel wat 
andere op, vaak in samenwerking met haar lidverenigingen of met de Vlaamse koepels Natuurpunt, 
Bond Beter Leefmilieu en Velt. Wie een uitgebreider (voortgangs)rapport wenst kan dit steeds 
opvragen bij secretariaat@westvlaamsemilieufederatie.be 
 
2. ONDERSTEUNING LIDVERENIGINGEN BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAGEN 

In 2021 ondersteunde de West-Vlaamse Milieufederatie heel wat lidverenigingen bij het opstellen 
van bezwaren en beroepen. Meestal ging het over uitbreidingen of nieuwe veestallen of 
mestverwerkingsinstallaties, vaak in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Daarnaast ging het 
ook over kleinschalige ingrepen als het ophogen van het landschap, fijnstof uit veevoederbedrijven 
en het oppompen van grondwater en bufferbekkens. Alle dossiers waarvoor we beroep aantekenden 
werden of ingetrokken of geweigerd. Ook de uitbreiding van Exportslachthuis Tielt, gelegen naast 
een woonwijk, werd geweigerd na een beroep van Natuurpunt De Torenvalk, Gaia en West-Vlaamse 
Milieufederatie. 

3. INTERN OVERLEG LOKALE BELEIDSDOSSIERS 

Twee jaar geleden startten we met een periodiek intern overleg over lokale beleidsdossiers. Aan dit 
overleg nemen West-Vlaamse Milieufederatie, afgevaardigden van de regionale lidverenigingen en 
de bewegings- en beleidsploeg van Natuurpunt deel. Uitwisseling, detecteren van tendensen en 
zorgen voor een zo goed mogelijke opvolging van belangrijke lokale en regionale beleidsdossiers met 
de beschikbare (eerder beperkte) middelen is de doelstelling van dit overleg. In 2021 ging dit overleg 
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3 keer door: in maart, in mei specifiek over droogte en in september ter voorbereiding van een 
gezamenlijk overleg met gedeputeerde Vanlerberghe.  
 

4. COMMUNICATIE: TIJDSCHRIFT, PERS, SOCIALE MEDIA 

Tijdschrift:  

In 2021 werd het tijdschrift 4 keer verspreid (i.p.v 3 keer in 2020). De papieren versie ging naar 380 
adressen (i.p.v. 250 in 2020).  Ook alle West-Vlaamse schepenen van natuur, leefmilieu, groen, 
klimaat, omgeving, waterbeleid krijgen nu het tijdschrift op papier. De digitale versie ging naar 1448 
(+312 t.o.v. 2020) unieke adressen, waarvan het grootste deel naar doelgroep beleidsmakers, 
administraties, politieke fracties, bibliotheken, documentatiecentra en pers.  

Sociale Media:  

De facebookpagina van de West-Vlaamse Milieufederatie heeft 819 volgers. Over heel 2021 kende 
de pagina een bereik van 22.580 gebruikers. Elk bericht had een bereik van minimum 125 contacten. 
Een bericht van 25 oktober 2021 over ‘hoe vol staat West-Vlaanderen’ had een bereik van 2545 
mensen. West-Vlaamse Milieufederatie vzw - Startpagina | Facebook 

De facebookgroep van Burgerplatform Gezond Platteland/Boerderijen, geen Veefabrieken heeft 864 
volgers. Boerderijen, geen veefabrieken - Startpagina | Facebook  

De facebookgroep voor de West-Vlaamse Natuurstudiedag, beheerd door de West-Vlaamse 
Milieufederatie heeft 263 leden. De facebookgroep bestaat uit geïnteresseerden in de jaarlijkse 
West-Vlaamse Natuurstudie-dag. Natuurstudiedag – West-Vlaamse Milieufederatie 
(westvlaamsemilieufederatie.be) 

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft ook een Twitteraccount. Deze richt zich vnl. tot 
beleidsmakers. De Twitteraccount wordt gevolgd door 775 mensen. @WMF_Bart  

Pers: 

De West-Vlaamse Milieufederatie schreef voor de editie 1/2021 een artikel over ‘Veeteelt en 
gezondheid omwonenden’ voor het vaktijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) 
van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en Vandenbroele. Dit vaktijdschrift geeft duiding 
over juridische en technische aspecten van Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid en heeft meer dan 
1000 abonnees, meestal professionals in de discipline van omgevingsmanagment,  TOO 2021-1 
(002).pdf (omgevingsrecht.be) 

De West-Vlaamse Milieufederatie kon in 2021 2 opinies publiceren in De Standaard: Pompen tot de 
laatste druppel | De Standaard Mobile in het voorjaar en op 26 november 2021 een stuk over 
waterkwaliteit: “Vlaanderen organiseert zijn eigen veroordeling | De Standaard.  

Daarnaast gaven we ook nog inhoudelijke input voor de stikstofreeks van Ine Renson in De Standaard 
Daarnaast kregen we ook 2 keer een opiniestuk in De Standaard.  

De West-Vlaamse Milieufederatie werkte mee aan de Pano uitzending over ‘Droog Vlaanderen’. Pano 
- Aflevering 5 (Seizoen 2021) | VRT NU. De West-Vlaamse Milieufederatie gaf hen diverse contacten 
door en begeleidde de redactie in het verwerven van inzichten in de thematiek.  
  
5. OPVOLGING ADVIESRADEN PROVINCIALE MINARAAD, PROCORO, WESTTOER, PDPO,…. 

De West-Vlaamse Milieufederatie maakt ook deel uit van heel wat bovenlokale adviesraden: 
Provinciale MiNaraad, Procoro, Technische Commissie en Managementcomité Plattelandsontwik-
keling (PDPO), Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer en de provinciale Droogtecommissie zijn 
de belangrijkste.  
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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 2021, samen met haar lidverenigingen opvolgde en 
probeerde te beïnvloeden ten gunste van meer natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen:  
 

Procoro West-Vlaanderen :  

In deze raad heeft de West-Vlaamse Milieufederatie 1 effectieve vertegenwoordiger (+ 
plaatsvervanger). Daarnaast heeft ook Natuurpunt nog 1 effectieve (+ plaatsvervanger).  In 2021 
kwam deze adviesraad 12 keer samen. 

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 2021 kwamen opnieuw heel wat dossiers met een belangrijke impact op de nog resterende open 
ruimte op de agenda, zoals het PRUP Militaire basis Koksijde, PRUP regionaal bedrijventerrein 
Menen-West en het toebedelingsproces bedrijventerreinen uit het Vlaams reservepakket in West-
Vlaanderen. Ook de beleidsvisie Ruimte West-Vlaanderen liep verder. 

Het spreekt voor zich dat de West-Vlaamse Milieufederatie samen met Natuurpunt in de Procoro 
dikwijls bedenkingen opperde over het kwistig omgaan met de nog resterende open ruimte. 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 
2021 werden beide geëvalueerd en inspanningen gedaan om de werking te optimaliseren.  De 
Provinciale Minaraad kwam 6 keer samen over o.a. ingediende lokale klimaatprojecten, 
natuurbeheerplannen van provinciale domeinen e.a. 
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Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer.  

Dit adviescomité adviseert de Raad van Bestuur van Westtoer voor wat betreft openluchtrecreatie 
en kwam in 2021 2 keer samen. In dit comité worden plannen en projecten m.b.t. de uitbouw van 
openluchtrecreatie in West-Vlaanderen geadviseerd. Het gaat o.a. over fiets- en wandelnetwerken, 
vaarrecreatie, ruiterpaden,…De West-Vlaamse Milieufederatie ijvert er in dit comité voor dat 
natuurverenigingen in een vroeger stadium zouden betrokken worden bij plannen en visies en bracht 
advies uit op basis van de punten op de agenda. 

In 2021 lukte het om vroegtijdig in te grijpen bij de planning van nieuwe recreatieve fietsroutes aan 
de kust Bepaalde routes doorkruisten natuurreservaten. Dit standpunt werd aangebracht bij overleg 
met Westtoer en bevoegde gedeputeerde. Resultaat: sites die kwetsbaar zijn voor verstoring worden 
gemeden. Gesuggereerde routes werden opgenomen door Westtoer binnen het plan. De aanleg van 
verharding werd grondiger bekeken in gebieden waar deze best vermeden wordt. Daarnaast startte 
de West-Vlaamse Milieufederatie een traject met de kustnatuurverenigingen en Sport Vlaanderen 
om de hinder/schade aan natuur door wild rijden van mountainbikes in natuurgebieden aan te 
pakken op een positieve manier. Dit traject loopt door in 2022 met als doel heel concrete acties.  

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.   

Het managementcomité Plattelandsontwikkeling heeft als taak de ingediende projecten in het kader 
van het West-Vlaamse Plattelandsbeleid te adviseren aan de minister. In 2021 kwam dit comité 2 
keer samen. De West-Vlaamse Milieufederatie slaagt er in dit comité in om te wegen op adviezen en 
randvoorwaarden bij de beoordeling van ingediende projecten op vlak van ecologie, biodiversiteit, 
duurzaamheid,.. 

Droogtecommissie West-Vlaanderen 

Sinds 2021 heeft de West-Vlaamse Milieufederatie ook een vertegenwoordiging in de provinciale 
droogtecommissie. In 2021 kwam deze commissie slechts 1 keer samen  

 

6. INFOSESSIES VOOR DE LIDVERENIGINGEN 

Op 27 oktober 2021 organiseerde de West-Vlaamse Milieufederatie een infosessie over lokale 
klimaatplannen, gegeven door Maarten Tavernier van de VVSG. Daarbij waren 37 deelnmers van 21 
verschillende verenigingen. Op 25 november 2021 werd een infosessie over ecologisch beekbeheer 
aangeboden aan de lidverenigingen. Koen Martens van de VMM gaf deze toelichjting. 58 deelnemers 
van 28 verschillende lidverenigingen waren aanwezig. Beide infosessies gingen online door omwille 
van de coronapandemie.. 
 

7. OPEN BESTUURSVERGADERINGEN 

Het Bestuur besliste begin najaar 2021 om voortaan minstens de helft van de bestuursvergaderingen 
van de West-Vlaamse Milieufederatie ook open te stellen voor geïnteresseerden vanuit de lidvereni-
gingen. Het eerste open bestuur ging door op 16 november 2021 te Lichtervelde, gekoppeld aan de 
Algemene Vergadering. Op die manier kan wie geïnteresseerd is om nauwer betrokken te zijn bij de 
werking dit doen zonder daarvoor een vastgelegd engagement aan te gaan. 
 

8. WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG: THEMA ‘TE NAT, TE DROOG’  

Op 6 maart 2021 ging voor de 19e keer de West-Vlaamse Natuurstudiedag door. Voor het eerst 
online, weliswaar noodgedwongen omwille van de coronaregels. Deze West-Vlaamse Natuur-
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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 2021 was ‘Te nat, te droog’. Een zeer actueel thema, dat bleek uit het aantal 
inschrijvingen. 468 mensen van natuur- en milieuvereniging, maar daarnaast ook heel wat ambtena-
ren, beleidsmakers, leerkrachten, wetenschappers en geïnteresseerde burgers, schreven zich in. De 
studiedag werd door 431 van hen live gevolg en daarna nog herbekeken door 700 mensen. (Nog niet 
bekeken of wens je te herbekijken: zie hier https://youtu.be/Q3HLXc5dhhw)  

 

In 2021 werd ook al een 20e jubileumeditie voorbereid met als thema ‘Tendensen in de natuur’. 

9. VORMING ‘MINDER FIJN STOF DOOR BETER HOUTVERBRANDEN’ 

De West-Vlaamse Milieufederatie zet al enkele jaren 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 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 2021 zijn 2 vormingen doorgegaan, waar samen 122 mensen aan deelnamen. 1 ging door voor t 
eerst online Servies/ Beter hout beter verbranden (08.05.21) on Vimeo. 2 andere avonden waren gepland, 
maar dienden opnieuw uitgesteld wegens corona. 
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10. CAMPAGNE ‘MAG IK DEZE KURK VAN U’ : AL MILJOENEN KURKEN INGEZAMELD 

In 2021 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 135 inzamelingbakken, die worden opgevolgd door 
vrijwillige kurkambassadeurs uit de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen en de 
bewegingspunten van Beweging.net. Er zijn al meer 2 miljoen kurken ingezameld. Kurken die anders 
gewoon bij het restafval zouden zijn beland. 
 

 
 

11. NIEUW KERNBESTUUR 

Op de Algemene Vergadering van 16 november 2021 werd een nieuw kernbestuur  
(her)aangesteld. Het kernbestuur van de West-Vlaamse Milieufederatie bestaat nu uit volgende 
leden: Kristina Naeyaert (voorzitter), Peter Hantson (ondervoorzitter), Martine Langen 
(secretaris), Marcel Heintjens (penningmeester), Bertjan Olivier, Dries Vandewoude en Rik 
Samyn. Hun bestuurstermijn loopt tot najaar 2024. 

 

12. NIEUWE MEERJARENNOTA 

In 2021 werd een nieuwe meerjarenplanning 2022-2026 opgemaakt in samen werking met de 
lidverenigingen. In deze meerjarenplanning worden de belangrijkste thema’s en doelstellingen 
vastgelegd voor de komende 5 jaar. Als belangrijkste thema’s voor deze periode werden 
afgebakend: ecologisch waterbeleid, gezond leefmilieu met meer en kwaliteitsvoller groen en 
kwalitatieve open ruimte. Naast doelstellingen omtrent koepelwerking en beleidswerking 
werden deze keer ook organisatiedoelen opgenomen. 

De meerjarenplanning 2022-2026 werd opgemaakt na een bevraging bij de lidverenigingen, 
diverse besprekingen met de regionale verenigingen en in het Bestuur van de West-Vlaamse 
Milieufederatie en dieptegesprekken met enkele stakeholders. De meerjarennota werd 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 21 april 2021 en ingediend bij Departement 
Omgeving eind juni. 
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13. NIEUW SECRETARIAAT 

In april 2021 verhuisde de West-Vlaamse Milieufederatie haar secretariaat van Beenhouwers-
straat 7 naar nr. 9.  Voortaan is het secretariaat gehuisvest in het gebouw van Wegwijzer vzw. 
We delen met hen ook vergaderruimte, keuken en sanitair. Naast een verbetering qua comfort 
houdt de verhuis ook een kostenbesparing in zowel qua huurprijs als energie- en onderhouds-
onkosten. Daarnaast kunnen we gebruik maken van meer vergaderrruimte. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


