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Meike Van Grembergen; Odette Van Hamme; Melina Van Audenaerde
toe te voegen agendapunt GR 1903L8 - PDG N-VA

Beste,
Gelieve de volgende vraag te willen agenderen voor de Gemeenteraad van 1-90318.

Creatie lokaal groenfonds

De insteek is de volgende vraag. Wanneer er een bos gerooid wordt, moet men compensatie in dezelfde stad
aanbieden. Maar recent vernam ik dat er geen percelen ter beschikking zijn en daarom een bijdrage zal moeten
storten in het Boscompensatiefonds. Vooral andere steden en gemeenten kunnen hierdoor hun groen-patrimonium
uitbouwen. Hierbij hadden we graag een oplijsting gekregen van gronden die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn?
Het agendapunt in kwestie is de oprichting van een lokaal groenfonds
Gelet op het feit dat dit fonds perfect zou kunnen bestaan naast het Vlaams boscompensatiefonds.

Overwegende dat er een verplichting zou ontstaan voor projectontwikkelaars om te storten in dit groenfonds,
wanneer ze niet genoeg groen kunnen aanleggen volgens onze verordening.
Overwegende dat het geld niet zou wegvloeien naar andere gemeenten.
Gelet op het feit dat het Vademecum Beheersplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer stelt dat groen vele ladingen
dekt. Het kan gaan om een buurtparkje, verkeersgroen, een straatboom, een buffer,...
Punt ter stemming:
De gemeenteraad machtigt het CBS om concreet de volgende punten uit te werken:
1-. Een verordening maken dat elk project de verplichting geeft om een nog nader te bepalen
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groen aan te

leggen.

2.
3.

Een systeem van compensatie via storting in ons lokaal 'groenfonds' uit te werken
Een systeem uit te werken waarbij er minimaaljaarlijks een rapportering dient te gebeuren van de reserves

en de gefinancierde projecten.

Fractievoorzitter N-VA Eeklo

Met vriendelijke groet,

Peter De Graeve, zaakvoerder
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