West-Vlaamse verkiezingsprogramma’s
doorgelicht:
weinig plaats voor groen en water

Moeten we binnenkort met zwemvliezen naar het werk? Wonen we over 6 jaar allemaal naast een
bedrijventerrein? Moeten we binnenkort geen zout meer op de patatten doen?
De West-Vlaamse Milieufederatie stelde met haar 85 lidorganisaties een memorandum op voor de
nieuwe bewindsvoerders van de provincie. Hieruit werd duidelijk dat de provincie nu in actie moet
komen: wateroverlast zal steeds meer deel uitmaken van ons leven en tegelijkertijd wordt grondwater
schaars, komt het zeewater via de bodem landinwaarts en stijgen de temperaturen. Intussen wordt
ons pimpampoentje verdrukt door de Aziatische variant en vreet de Amerikaanse brulkikker de
waterplassen leeg. Het mooie, open landschap krijgt te maken met vele kleine bedrijventerreintjes.
De kleine bosjes in de velden en natte weiden, verdwijnen voor de grootschalige landbouw.
Achter de kermesse komt de gheselinge
Iedereen weet dat we moeten bescheidener
beginnen leven: minder vlees eten, op kleinere kavels
wonen, minder uitbreiding van bedrijventerreinen,
een andere landbouw, meer hergebruiken en
meer groen, zeker in West-Vlaanderen. De
verkiezingsprogramma’s zouden moeten uitpuilen
van gedurfde maatregelen voor de toekomst, maar
van durf kan je bij de meeste niet spreken.
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Uit de vergelijking van de verschillende
programma’s blijkt dat de meeste partijen in de
eerste plaats naar de directe noden kijken van
de eigen belangengroepen. Door geen enkele
van de bezorgdheden uit het memorandum te
vermelden, hult de N-VA de duurzame verandering
in een sluier van mystiek. Het andere uiterste
is te vinden bij Groen, dat het memorandum
integraal onderschreef en heel wat punten bij haar

speerpunten rekent. De andere verspreiden zich
over dit spectrum.
Met water komen al het huis verbrand is?
We geven enkele opmerkelijke vaststellingen mee :
de meeste partijen willen werken aan duurzamere
woningen : beter geïsoleerd, meer aandacht voor
hergebruik van water, verkavelingen die de energie
uit zon en wind beter gebruiken en ruimte voor
water op deze kavels. Het begint te dagen dat de
bedrijventerreinen niet al te fraai ingericht werden,
daarom zetten heel wat partijen in op meer groen
op de terreinen, maar ook meer plaats voor water
(opvang en hergebruik) en besparen van energie.
En aan de zee gelegen, kunnen we niet om de
windenergie. Zo hebben ook de meeste partijen in
hun programma aangegeven.
Dat er in economisch moeilijke tijden veel aandacht
gaat naar de bescherming van de familiale landbouw,
daar kan niemand iets op tegen hebben. Het volop
inzetten op lokale verkoop, de bescherming
van de grond zodat deze blijvend vruchten kan
leveren zonder dat ze volledig weggespoeld is,
extra inkomsten uit hoevetoerisme of zorg op de
boerderij, lokale teelten, enz., daar zit volgens
de WMF de durf. ‘Varkenland’ lijkt echter een
geuzennaam geworden, hoewel de schaalvergroting
van de landbouw noch voor de landbouwer, noch
voor mens en milieu veel voordelen heeft.
CD&V wil de komende jaren in eerste instantie
bufferbekkens inzetten tegen wateroverlast.
Economisch rendabel vanuit het standpunt van de
landbouwer, zo kan er goedkoop water voorzien
worden in droge periodes. Dat echter ook een
natte weide of een groter bos wel eens meer nut
kan hebben, geeft de sp.a aan in haar programma.
De WMF steunt dit. Water moet immers ruimte
krijgen bovenaan de stroom zodat het in de grond
kan trekken, trager afstroomt en verdampt. Zo
hoeft de provincie geen paniekputten te graven
bij woonkernen. Beide partijen willen, net zoals
Groen en Vlaams Belang, ook meer inzetten op
het beschermen van overstromingsgevoelige zones.
Als enige wil Groen ook hiervoor extra inzetten op
het ontwikkelen van natuurverbindingsgebieden.
Dit zijn groenelementen die een schuilplaats zijn
voor dieren en planten, maar ook afstromend water
kunnen ophouden.

te gaan wandelen en sporten. Het zijn echter ook de
buffers tegen wateroverlast en voor het voortbestaan
van heel planten en dieren. Vlaams Belang en
Open VLD willen echter nog meer inzetten op
het toeristisch ontsluiten van deze domeinen,
met het risico dat de reden van het toerisme,
de diverse natuur, verdwijnt. Open VLD wil
daarenboven eenvoudiger toestemmingen verlenen
om woonlinten af te werken, bedrijventerreinen
te ontwikkelen, grootschalige kleinhandel in
buitengebied toe te laten (een gekend zicht aan
steenwegen) en woonuitbreidingsgebieden sneller
aan te snijden. Zo wordt ruimte voor natuur en
water steeds schaarser.
Durf opvallen in kwaliteit
Een verkiezingsprogramma is maar een schets
van wat de kandidaten in de toekomst kunnen
verwezenlijken. De praktijk brengt mensen soms
tot andere inzichten. De WMF hoopt dat de
nieuwe legislatuur ook nieuwe inzichten brengt.
Heel wat bedrijven in de regio hebben kennis van
duurzaam ondernemen. Heel wat organisaties
kunnen het beleid bijstaan in het ontwikkelen van
een vooruitstrevende visie, want die zal nodig zijn,
willen we niet met natte voeten terugdenken aan de
groene open ruimte die West-Vlaanderen ooit was.
Op de volgende bladzijde vind u ook nog
een
schematische
vergelijking
tussen
ons memorandum en de provinciale
verkiezingsprogramma's van de diverse
partijen.
Tekst : bart.vanwildemeersch@wmfkoepel.be

West-Vlaanderen heeft er de laatste zes jaar
mooie provinciedomeinen bij. Leuk om even
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* Groen heeft aangegeven heel het WMF-memorandum te onderschrijven. We namen echter enkel de speerpunten van hun programma in beschouwing bij bovenstaande evaluatie.
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