
GR 28.01.19 Vergroenen-ontharden 

We kunnen er niet naast kijken dat het bomenbestand in onze gemeente en het aantal groenzones 

onder druk staat: ik verwijs hier concreet naar de verkaveling Charles Vuylstekehof waar de 

groenzone versnipperd wordt, het mogelijks teloor gaan van de 7 eiken in Zeveneken, de 

schaduwgevende bomenrijen in de Verleydonckstraat , … 

Vanuit de burgers in Lochristi groeit meer en meer de vraag naar een groenere gemeente. Wij zijn 

een buitengebied. Dit moet zich visueel vertalen. Nu zien we immers meer en meer dat Lochristi 

verstedelijkt. 

Bomen zorgen voor verkoeling, binden fijnstof, houden regenwater in de bodem vast, zuiveren de 

lucht en slaan CO2 op. 

In deze wetenschap en op grond van recente alarmerende berichten van de staat van het klimaat die 

we onmogelijk kunnen ontkennen, verwachten we van het gemeentebestuur concrete, zichtbare, 

tastbare en vergaande initiatieven om onze gemeente te vergroenen. 

Men spreekt van het parkje naast de kerk in Lochristi als ‘groene long” voor Lochristi. Dit geeft aan 

dat we toch niet op dezelfde golflengte zitten van wat wij bedoelen met “vergroenen”. Wij zien 

‘groen’  als plaatsen waar natuur kan beleefd worden: niet alleen om haar schoonheid maar ook en 

vooral om de ecologische waarde van de ecosystemen die er een kans krijgen en de biodiversiteit 

verhogen. 

De gemeente heeft de tools ook om bij verkavelingen of bouwprojecten de verkavelaar of bouwheer 

vergroening op te leggen. Wij vinden dat op dit moment de gemeente dit te weinig in handen neemt.  

Ik verwijs hier ook naar de burgemeesterconvenant 1.0. Wordt het geen tijd om een bilan op te 

maken of we de doelstellingen halen tegen 2020 en daarin bijsturen in een nieuwe en vernieuwende 

burgemeesterconvenant 2.0, een versnelling hoger schakelen en ambitie tonen in overleg met alle 

betrokken actoren? 

Zal de gemeente daadwerkelijk werk maken van vergroening en zo ja hoe?  

Wij pleiten ervoor dat elke inwoner van Lochristi een boom heeft op kijkafstand, een park op 

stapafstand en een bos op fietsafstand… 

Om dit concreet waar te maken willen we pleiten voor de aanleg van een geboortebos.  Momenteel 

worden geboortebomen langs de kant vd weg geplant. Het lijkt ons als belevingswaarde zo veel 

waardevoller als ouders met de kinderen naar “hun” boom kunnen gaan kijken in een bos, te midden 

van natuur, “hun” boom te zien groeien in een groene oase, waar je als gezin samen kan zijn om te 

spelen, picknicken, ontspannen,… en waar kinderen hun eigen “groeien” kunnen verbinden met het 

groeien van “hun” boom in het bos. 

Wij juichen het gratis weggeven van bomen struiken en gevelgroen toe en we zijn blij met het 

Bonnebos ( wat eigenlijk geen bos is maar een speelpark)  maar groen-sp.a wil dat met het 

vergroenen van de gemeente een versnelling hoger geschakeld wordt want dit zijn veel te kleine 

stapjes. 

Wij vragen dan ook aan het gemeentebestuur om een geboortebos aan te planten op een door haar 

te bepalen en goed bereikbare locatie.  

 


