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Inleiding. 
 
Sedert 1 januari 2013 is er in elke gemeente een bestuur van start gegaan voor de eerstvolgende periode 
van 6 jaar. Dus tot eind 2018. 
Dit houdt onder meer in dat het gemeentelijk beleid, ten opzichte van vorige legislatuur, kan wijzigen. 
Daarnaast heeft de Vlaamse regering op 8 april 2011 het witboek "Interne staatshervorming van de 
Vlaamse regering" goedgekeurd. 
Dit witboek is de eerste stap in de implementatie van de interne staatshervorming, en geeft de krachtlij-
nen aan om te komen tot een betere taakverdeling tussen de overheidsstructuren binnen Vlaanderen. 
In dit witboek staat de krachtlijn om de samenwerkingsovereenkomst leefmilieu, die loopt tot en met 
2013, niet te verlengen. Dit houdt een aantal consequenties in die niet alleen gevolgen hebben voor het 
plaatselijk beleid, maar tevens voor de natuur en het leefmilieu. 
Ondanks deze eerder negatieve aspecten is het nodig om aan de plaatselijke overheden, zowel de ge-
meentelijke als de provinciale, voorstellen te doen in de legislatuur 2013-2018 om toch de nodige aan-
dacht te schenken aan het lokaal milieubeleid. 
Deze voorstellen hebben tot doel de plaatselijke overheden aan te zetten om beleidsmatig toch de nodige 
aandacht te besteden aan het milieubeleid in de brede zin van het woord. 
 
Voorstellen voor een vooruitstrevend lokaal milieubeleid. 
 

1. Planmatige aanpak. 

 
Een aantal milieuproblemen zijn hardnekkig en structureel zodat ze niet op korte termijn kunnen opgelost 
worden. Ook zijn er problemen die op plaatselijk niveau als zeer abstract worden ervaren, zoals bvb. 
Klimaatwijzigingen of biodiversiteit. 
Toch kunnen deze problemen mede de basis vormen voor de realisatie van een planmatig beleid waarin 
een aantal korte-termijn doelstellingen kunnen opgenomen en uitgevoerd worden. 
Ook problemen die zich ook op plaatselijk niveau laten voelen, of zich op plaatselijk niveau afspelen zijn 
vaak van die aard dat ze zich niet op korte tijd laten oplossen. 
Daarenboven zijn er aspecten die een voortdurende opvolging vragen om enerzijds de bereikte positieve 
toestand systematisch te verbeteren, anderzijds om niet terug te vallen in de negatieve toestand van 
voorheen. 
Om milieuproblemen tegen te gaan en de milieutoestand globaal en op plaatselijk vlak te verbeteren is 
het aangewezen om het milieubeleid te kaderen in algemene, lange-termijn doelstellingen, gekoppeld 
aan een planmatige aanpak. 
Het is absoluut noodzakelijk dat gewerkt wordt met een termijnvisie om milieuproblemen aan te pakken. 
 
Het voordeel van een planmatige aanpak is vooral dat gewerkt kan worden met een resultaatsgericht 
beleid. Als men vertrekt vanuit een resultaatsverbintenis die men moet halen tegen het einde van de le-
gislatuur, stelt men een duidelijk politiek engagement met een lokaal duurzaam beleid voorop, met con-
crete mandaten en verantwoordelijkheden. Tegelijk bieden dergelijke resultaatsdoelstellingen de moge-
lijkheid om te werken met eenvoudige, meetbare parameters voor het te behalen resultaat. Op deze wijze 
worden plannen eenvoudiger en minder complex, zonder dat de te realiseren milieudoelstellingen uit het 
oog worden verloren. 
Ook kunnen de beleidsplannen in een aantal gevallen de wettelijke instrumenten en de bevoegdheden 
van de overheid ondersteunen en kaderen. Het gaat hier om instrumenten zoals ruimtelijke uitvoerings-
plannen, milieuvergunningen, stedenbouwkundige verordeningen, bouw- en verkavelingsvergunningen, 
politiereglement,…. 
 
Zelfs zonder dat er nog een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten door de Vlaamse regering 
met de plaatselijke besturen zouden we het ten zeerste op prijs stellen mocht de gemeente ook voor de 
huidige legislatuur besluiten om een milieubeleidsplan op te stellen en uit te voeren. 
 
 

De mogelijkheden moeten onderzocht worden om de natuurontwikkeling in het gebied Jeker-
West, tussen Offelken-Koninksem-Lauw verder te versterken.  
 
Gewenst is ook een wandelpad in de Jekervallei dat Offelken verbindt met Lauw. 
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2. Aandacht voor milieubeleid. 

 
In het decreet Algemene bepalingen Milieubeleid van 1995 zijn een aantal beginselen van het milieube-
leid in Vlaanderen vastgelegd: 
 
- het voorkomingsbeginsel: de milieuschade moet worden voorkomen; 
- het voorzorgsbeginsel: er wordt niet gewacht op een wetenschappelijke consensus over het noodzake-
lijk verband tussen verontreiniging en effecten om een probleem aan te pakken. Ernstige aanwijzingen 
zijn voldoende; 
- het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden: hoe dichter bij 
de bron, hoe beter beheersbaar het probleem, hoe kleiner de kans op onomkeerbare effecten, de ver-
antwoordelijkheid van de veroorzaker is duidelijk en de kosten zijn meestal geringer; 
- het stand still beginsel: minimaal de bestaande kwaliteit blijven behouden; 
- het beginsel de vervuiler betaalt: wie schade of verstoring veroorzaakt moet instaan voor de kosten van 
de opruiming of de herstelkosten. 
 
Het decreet geeft ook een definitie van het begrip milieu: het is de atmosfeer, de bodem, het water, de 
flora, de fauna en overige organismen andere dan de mens, de ecosystemen, de landschappen en het 
klimaat. 
 
Ook de doelstellingen van het milieubeleid werden in het decreet DABM vastgesteld: 
 

1. Het beheer van het milieu door de duurzame aanwending van grondstoffen en natuur; 
2. De bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking, en in het bijzonder van 

de ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die betrekking hebben 
op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk leven; 

3. Het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, met na-
me door de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosys-
temen en landschappen met ecologische waarde en het behoud van wilde soorten, in het bijzon-
der van de bedreigde, kwetsbare, zeldzame of endemische. 

 
In de vorige legislaturen werd door een aantal gemeenten werk gemaakt van het opvolgen en/of verbete-
ren van een aantal doelstellingen.. 
De gemeente kan meewerken en zelfs het voortouw nemen om te werken aan de realisatie van de ge-
formuleerde doelstellingen.  
 
Ook is het belangrijk dat de gemeente eveneens een stimulerend beleid voert zeker naar de doelgroepen 
(zie punt 10). Dit stimulerend beleid kan verschillende vormen aannemen zoals het technisch en/of finan-
cieel ondersteunen. Maar ook door het aandacht schenken vanuit het beleid aan initiatieven van de doel-
groepen en door overleg te stimuleren tussen diverse doelgroepen en/of initiatieven. 
 
 
Thema's: 
Zowel in dit beleidsplan als in de uitvoering en de werkzaamheden van de gemeente zou de nodige aan-
dacht moeten besteed worden aan volgende thema's: 
 

3. Ruimte voor de natuur. 

 
3.1. Natuurgebieden. 
Het is belangrijk dat er voldoende ruimte wordt gegeven aan natuur en dat deze ruimte in functie hiervan 
op een verantwoorde wijze beheerd wordt. 
Dit kan enerzijds door te investeren in voldoende grote, aaneengesloten gebieden. Onder meer door als 
overheid hierin de nodige initiatieven te nemen.  
Dit kan ook door de natuurverengingen te ondersteunen inzake aankoop. 
 

 
Het ANB en natuur beherende verenigingen zoals (Natuurpunt, Stichting Limburgs Landschap…) 
zijn het best geplaatst om met de nodige kennis het natuurbeheer uit te voeren van gemeentelijke 
eigendommen in N-gebied. 
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Indien de gemeente wenst terreinen te verkopen die in N-gebied gelegen zijn, worden deze eerst 
te koop aangeboden aan ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en natuurbeherende verenigin-
gen. 

 

 
Ook het beheer van natuurgebieden is zeer belangrijk: door geen beheer uit te voeren kunnen natuurge-
bieden vaak degenereren; aangepast beheer daarentegen verbetert de leefomstandigheden en verhoogt 
de biodiversiteit merkbaar. 
 

 
De gemeente zorgt er voor dat kwetsbare kleine landschapselementen zoals holle wegen, taluds, 
natuurgebieden in het gemeentelijk domein, deskundig met competente natuurkennis beheerd 
worden.  
 
Een eigen gemeentelijke natuurploeg met deskundige krachten komt best onder directe leiding 
van de milieudienst. 
Van privébedrijven die instaan voor natuurbeheer moet de nodige competentie gevraagd worden. 
De nodige controle moet uitgevoerd worden om te waken over de kwaliteit van de uitgevoerde 
natuurbeheerswerken. 
  

 
3.2. Stapstenen. 
Stapstenen zijn, vaak kleine, waardevolle elementen in het buitengebied. Door hen te verbinden, onder 
meer door KLE's en gericht beheer, ontstaat een heel netwerk van biologische en landschappelijk waar-
devolle "eilanden" die toch door een aantal dieren, en planten, kunnen gebruikt worden voor hun instand-
houding. 
Gemeenten kunnen zowel in hun "ruimtelijk" beleid als in hun "natuurbeleid" belangrijke maatregelen 
nemen om een aantal stapstenen te realiseren en de behouden. 
 
 

 
Hieromtrent dient planmatig en met visie gewerkt te worden. 
 
Stapstenen en “corridors” voor fauna en flora kunnen ook in stedelijk gebied liggen resp. stede-
lijk gebied doorkruisen. Waterlopen bijvoorbeeld vormen belangrijke verbindingen doorheen ste-
delijke gebieden, een hoge waterkwaliteit moet daarom gewaarborgd worden, de waterlopen moe-
ten zoveel mogelijk open liggen en natuurlijk ingericht zijn (stapelmuren ter oeverbeveiliging in 
plaats van bijvoorbeeld betonwanden).   
Bedrijventerreinen kunnen belangrijke stapstenen zijn mits ze met natuurlijk en inheems, best 
streekeigen plant- en zaadgoed aangelegd worden. Een bloemenweide / opgaande haag kost min-
der onderhoud én biedt meer biotopen dan een gazon / en een strakke haag. De stad kan bedrij-
ven motiveren hun terreinen op deze manier in te richten: actief advies en informatie verstrekken, 
samenwerking aanbieden, voor contacten met natuur(beheers)verenigingen zorgen, “in de bloe-
metjes zetten” enz… 
 
Vb.  
De prachtige holle weg, parallel met de Grunnestraat, gelegen in Hamal- Rutten, eigendom stad.  
Dit kan mits een correct en verantwoord natuurbeheer een prachtig natuurgebiedje worden.  
Deze holle weg is een belangrijke stapsteen tussen het kasteelpark Hamal en de Jekervallei. 
 

 
 
3.3. Kleine landschapselementen en randen. 
Een verantwoord beheer van kleine landschapselementen (KLE's) en van de wegbermen en de beekran-
den, vaak in eigendom van de overheid, verbetert niet alleen de biodiversiteit, maar verhoogt tevens de 
visuele aantrekkelijkheid van de omgeving. 
De KLE's, wegbermen en beekranden zijn op een aantal plaatsen in de open ruimte vaak een belangrijk 
biotoop voor een aantal dieren en planten en vormen er ook noodzakelijke verbindingen voor. 
 

 
De gemeente waakt met zorg over een deskundig beheer. Dit verhoogt de biodiversiteit en tegelijk 
de toeristische aantrekkelijkheid van deze kleine landschapselementen. 
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Er zijn op Tongers grondgebied reeds verschillende actoren aan het werk zoals econet, de wroe-
ter en de onderhoudsploeg van de provincie op het fietsroutenetwerk. Vraag naar overleg en uit-
wisseling van expertise. 
 
Respect voor de meterberm in landbouwgebied in functie van bodemerosie en biodiversiteit. 
 
Bevordering van de ecologische landbouw (aanleg van KLE’s is een deel van de filosofie van eco-
logische landbouw). 
 

 
3.4. Biodiversiteit. 
Ondanks de doelstelling om tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit te stoppen blijft wereldwijd, maar 
zeker ook in Vlaanderen, de biodiversiteit aan een razend tempo achteruitgaan. Ondertussen werd de 
2010-doelstelling uitgesteld naar 2020. 
Het Vlaams natuurrapport "natuurverkenning 2030" toont aan dat de biodiversiteit nog verder achteruit 
gaat als er geen extra inspanningen worden geleverd. 
Gemeenten kunnen echter toch een aantal acties uitvoeren om de biodiversiteit te ondersteunen. Belang-
rijk in dit verband is dat in kader van de campagne "Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten" (GALS)  
de Limburgse gemeenten een typische plant- of diersoort adopteerden en het Countdown 2010-charter 
ondertekenden. 
En biodiversiteit kun je overal aantreffen, niet enkel in natuurgebieden of reservaten, maar ook in weilan-
den, op akkers, industrieterreinen, tuinen, een oude muur of gebouw, parken, wegranden,…. 
De gemeente kan onder meer: 

 bij het beheer van eigen patrimonium de nodige aandacht schenken aan de er voorkomende die-
ren en planten; 

 bij infrastructuren (wegen, waterlopen) kan de gemeente een ontsnipperingsbeleid (voor onder 
meer amfibieën en kleine zoogdieren) voeren; 

 een verantwoord bermbeheer langs wegen en waterlopen uitvoeren; 

 inwoners en bedrijven aan te zetten om geen chemische verdelgingsmiddelen in te zetten; 

 inwoners aan te zetten om hun tuinen dier- en plantvriendelijk te beheren; 

 gemeentelijke natuur(verbindingen) 
 

 
Tongeren zet de zorg voor de adoptiesoort de steenuil verder, met oog voor de leefomgeving van 
dit dier: kleinschalige landschappen met afwisseling van hoogstamboomgaarden, weilanden, ha-
gen.  
 
Verruimde aandacht kan gaan naar das, eikelmuis, grauwe gors, gierzwaluw, ijsvogel… waarvoor 
andere Zuid-Limburgse gemeenten actieprogramma’s ontwikkelden.  
 
Ook wordt best een gecoördineerde aanpak van paddenoverzet georganiseerd in de maanden 
februari en maart.  
Vb. Herstel van het paddenscherm langs de Elderenstraat ter hoogte van het kasteel van ’s 
Herenelderen. Andere kritische punten: Sint-Geertruistraat Neerrepen, Burchtstraat Kolmont ter 
hoogte van het kasteel (doortocht Fonteinbeek), Kraaibornstraat te Lauw, langs de Jeker ter hoog-
te van de kruising spoorbrug en Neremweg… 
 
Is er de mogelijkheid om in het open landschap van Tongeren landbouwers te stimuleren en te 
ondersteunen voor het aanplanten van hagen en houtkanten? 
 
Politieboetes uitvaardigen indien verplichte grasberm naast percelen niet gerespecteerd wordt! 
 
Natuur om te spelen. 
Zelfs in een landelijke gemeente als Tongeren is het raakvlak tussen natuur en kinderen veront-
rustend klein.  
“Wilde landjes” waar kinderen de natuur en haar diversiteit zelf kunnen ontdekken, bestaan nau-
welijks meer.  
“Nu de zorg om de natuur steeds meer een intellectuele aangelegenheid wordt die  
losstaat van plezierige ervaringen, moet je je afvragen: waar halen we in de toekomst de  
natuurbeschermers vandaan?” aldus Richard Louv in zijn boek “Het laatste kind in het bos”, uit-
geverij Jan van Arkel, 2007.  
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Door speel- en schoolpleinen in te richten als “wilde landjes”, als speelgroen met hoge natuurbe-
levings- (en educatieve) waarde (en dus hoge biodiversiteit) kan het tij misschien gekeerd worden. 
De aanleg van speelbossen is al een eerste stap in deze richting. 
 
Zie ook punt 10.6 rubriek “recreatie”. 
 
Het Charter voor Biodiversiteit moet in dit kader mogelijkheden bieden. 
Zorg voor: kleine landschapselementen, hoogstamkernen, bermen en openbaar domein, zorg 
voor plant- en diersoorten, engagement inzake natuurverbindingen en natuurgebieden, natuur in 
je tuin, trage wegen… 

 

 

4. Ruimte voor water. 

 
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel de waterkwaliteit in Europa te beschermen en te herstel-
len en het duurzaam gebruik er van op langere termijn te garanderen. Dit houdt onder meer in dat tegen 
eind 2015 en uiterlijk tegen 2027 het oppervlakte- en grondwater zich in een goede toestand bevinden. 
Water is op alle niveaus zeer belangrijk, ook omdat het van levensbelang is voor zowel mens, dier als 
plant. 
De gemeente kan en moet de nodige aandacht schenken aan water, zowel aan het oppervlaktewater als 
aan het grondwater, zowel inzake kwaliteit als inzake kwantiteit. 
 
4.1. Neerslagwater. 
De gemeente kan een verantwoord beleid voeren inzake neerslagwater, onder meer door een effectief 
beleid te voeren om verharde oppervlakten te beperken, waterinsijpeling in de  bodem te bevorderen, 
regenwater te scheiden van rioleringswater,… 
 
4.2. Waterlopen. 
Een aangepast beheer van de waterlopen leidt tot ecologische en landschappelijke waardevolle elemen-
ten. Dit aangepast beheer bestaat onder meer uit het vrijhouden van de waterlopen (geen inbuizingen), 
verantwoord onderhoud, aangepaste beekstructuur, beekherstel. 
 

Hierin past het herstel van de open doortocht van de Jeker ter hoogte van de Motten. 

 
4.3. Rioleringen. 
 

Nog een deel van het bewoonde grondgebied van Groot-Tongeren is niet voorzien van riolering. 
Nieuwe projecten moeten voldoen aan de onderstaande bemerkingen: 

 
Het is absoluut noodzakelijk dat het regenwater gescheiden wordt gehouden van het verontreinigd water. 
Het verontreinigd water moet terechtkomen in de riolen en gezuiverd worden. Riooloverstorten moeten 
weggewerkt worden, want ze zijn nefast voor de ontvangende waterlopen. 
 

Waterzuivering met rietvelden kan een goedkope optie zijn voor gebouwen die niet aan een riole-
ring kunnen of zullen aangesloten worden. Sensibiliseren, adviseren en informeren van betrokken 
gezinnen, zijn in dit geval uitermate belangrijk ( gebruik ecologische schoonmaakmiddelen en 
dergelijke).  

 
 
4.4. Wateroverlast. 
Wateroverlast treedt op een groot aantal plaatsen op en kan aanleiding geven tot erosie en/of overstro-
ming. 
Erosie moet vooral voorkomen worden door gepaste maatregelen uit te werken op hellingen die als ak-
kerland beheerd worden. 
Overstromingen doen zich voor in laaggelegen gebieden. Vooral bewoning en infrastructuren hebben 
hieronder te lijden. 
Overstromingen kunnen deels opgelost worden door maatregelen te nemen om regenwater oordeelkun-
dig te beheren, deels door de waterlopen voldoende ruimte te geven en zelfs door wachtbekkens te cre-
eren. 
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Een intergemeentelijke brongerichte aanpak, onder leiding van erosiedeskundigen, krijgt veruit de 
voorkeur. In Tongeren is modderoverlast vaak gevolg van zware regenintensiteiten op hellende 
akkers die op het ogenblik van de regenval niet of nauwelijks beworteld zijn. Teelten als aardappe-
len, aardbeien, maïs, suikerbieten hebben op hellende terreinen een sterk erosiebevorderend ef-
fect. Contractteelten zoals bonen blijken op hellende akkers aanleiding te geven tot langdurige 
wortelloze perioden. 
 
Ook acties tegen het ploegen van de meterberm, in agrarisch gebied, passen in dit kader. 
 
De stad waakt er over dat het verbod op scheuren van weilanden in habitatrichtlijnen wordt nage-
leefd. Op hellende terreinen biedt grasland de beste bescherming tegen erosie. 
 
De evolutie tot meer en meer (gangbare) maïsteelt omwille van de hoge prijs die word betaald 
door de vergistingsinstallatie van Biopower in Tongeren-Oost moet gestopt worden (zie ook 5.4 
Hernieuwbare energie). 
 

 
 
4.5. Grondwater. 
Ook het grondwater is van zeer groot belang. 
Grondwater kan gespaard worden door het verminderen van grondwaterwinningen. Overbodige en zinlo-
ze waterwinningen moeten gesaneerd worden. Bedrijven moeten aangespoord worden zuinig om te 
springen met water, ook al komt het water van eigen waterwinning. 
Ook moeten bedrijven en particulieren aangezet worden om meer gebruik te maken van regenwater, 
vooral dan als "grijs" water. 
Grondwater kan ook gespaard worden door het tegengaan van verontreiniging. Vooral verontreiniging 
veroorzaakt door ongevallen bij particulieren (lekkende mazouttanks), door historische verontreiniging en 
door verontreiniging van bedrijven. Overheden moeten alert zijn voor alle vormen van 
(grond)waterverontreiniging en voldoende toezicht houden op mogelijke verontreinigingbronnen. 
 
4.6. Pesticiden. 
Eén van de grote problemen voor zowel de volksgezondheid, het water als voor de natuur is het gebruik 
van pesticiden. Met ingang van 1 januari 2002 is het voor de openbare diensten verboden gebruik te ma-
ken van bestrijdingsmiddelen op gronden die onder hun beheer vallen. We nemen aan dat de gemeenten 
deze regelgeving respecteren. Maar ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en door 
particulieren moet zoveel mogelijk tegengegaan worden. 
Dit kan gebeuren onder meer door gerichte sensibiliseringscampagnes, en ook door toezicht te organise-
ren op het gebruik van bijvoorbeeld plantenbestrijdingsmiddelen. 
 

 
Sensibiliseren en ondersteunen van biolandbouw, bijv. via Tongeren FairTrade-gemeente. 
 
De stad waakt er over dat privébedrijven, die aangesteld worden voor onderhoud van het open-
baar domein, geen pesticiden gebruiken. 
 
Ook particulieren moeten gesensibiliseerd worden om tuinen zonder pesticiden te onderhouden. 
Actievoorbeeld: “onze burgemeester geeft het goede voorbeeld en bant de gifspuit in zijn tuin. 
(Cfr. Fairtrade-actie van de burgemeester)”. 
 
Te vermijden schoonheidsfoutje: De aannemer die de rozen plantte langs de Linderstraat (oever 
Jeker) doodde het bestaande gazon vooraf via herbicide af. 

 
 

5. Ruimte voor energie. 

 
Het lokaal beleid kan het voortouw nemen in de aanpak van het klimaatbeleid en de energiebesparing. 
De gemeente kan de "Convenant of Mayors" of de burgemeesterconvenant ondertekenen. Dit is een 
oproep van de Europese Commissie aan de gemeenten om verder te gaan dan de 20/20/20 doelstellin-
gen (20% energiebesparing, 20% hernieuwbare energie en 20% CO2-reductie tegen 2020). Met de on-
dertekening engageert een gemeente zich om meer dan 20% CO2 te reduceren op haar volledig grond-
gebied tegen 2020. 
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5.1. Stimuleer energierenovatie. 
Gebouwen vertegenwoordigen op Europees niveau liefst 40% van het totale energieverbruik en 30% van 
de CO2-uitstoot. De Vlaamse huizen verbruiken gemiddeld 70% meer energie dan het Europees gemid-
delde. 
Het toepassen van de juiste technologieën en het uitvoeren van (relatief eenvoudige) energiebesparende 
maatregelen kan het energieverbruik in de gebouwen drastisch doen dalen. 
De gemeenten kunnen met hun eigen gebouwen streven naar een energieneutraal gebouwenbestand. 
Het patrimonium onderwerpen aan een grondige energie-audit kan een eerste aanzet zijn. Ook andere 
duurzaamheidaspecten, zoals waterverbruik, bereikbaarheid, toegankelijkheid, gebruik van milieuvriende-
lijke producten…. 
Voor de bewoners kan een gunstig renovatieklimaat uitgewerkt worden. Hierbij kan enerzijds gewerkt 
worden met het geven van premies, maar een reglementair kader via doordachte verordeningen is even 
noodzakelijk. 
 
Belangrijk hierbij is dat de overheid voldoende informatie ter beschikking stelt, onder meer door thema-
avonden, opendeurdagen en voorbeeldprojecten te organiseren. 
Ook het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen moeten aangeraden worden en er kan 
hierbij met zinvolle voorbeelden gewerkt worden. 
 

Vb. Vraag naar een energiezuinige renovatie van de conciërgewoning (nu bureel directeur) van de 
gemeentelijke school te Vreren.  

 
 
5.2. Energiezuinige woningen. 
Een groot aantal woningen zijn oud en onvoldoende geïsoleerd. Vooral sociale woningen zijn hieraan 
onderhevig. Zeker de bewoners van deze sociale woningen hebben baat bij een energiezuinige woning. 
De gemeente kan in deze adviserend optreden bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en kan milieu-
besparende maatregelen verdedigen, kan stedenbouwkundige verordeningen opmaken en kan premies 
uitkeren. 
Zeker bij woningen die door minder begoede mensen bewoond worden is het zinvol dat de gemeente 
ondersteunend werkt, onder meer door het toekennen van sociale subsidie, eventueel in overleg met 
andere sociale diensten. 
 

 
De gemeente voert een stimulerend beleid naar passiefwoningen. 
Het verouderde woonbestand van Tongeren moet energiezuiniger worden. 
De verplichting  tot realisatie van lage energiewoningen kan worden opgenomen in RUP’s. 
De dienst ruimtelijke ordening geeft kandidaat-bouwers actief advies omtrent lage energiewonin-
gen. 
 

 
 
5.3. Energiebesparing. 
Degelijke energiebesparing kan leiden tot 10% besparing in de woning op gas en elektriciteitsverbruik. 
Dit gedrag kan door de gemeente aangebracht worden door besparingsmaatregelen te verschaffen. 
Door middel van participatieve campagnes zet de gemeente de inwoners aan tot energiezuinig gedrag. 
Hierbij is het zeer belangrijk dat gedrag niet eenvoudig te sturen is en dat een blijvende sensibilisatie 
nodig is. 
 

Mogelijkheid onderzoeken van aangepast kredietverlening, terugbetaald via het energiebespa-
ringseffect. 
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5.4. Hernieuwbare energie. 
Een aantal gemeenten hebben de "Convenant of Mayors" ondertekend. Dit houdt onder meer in dat ze 
zelf ook inspanningen zullen moeten leveren om CO2-neutraal te worden. Dit kan alleen als ook de ge-
meenten zelf een deel hernieuwbare energie opwekken. 
Dit vraagt soms grote investeringen. Hierbij zou in een aantal gevallen een burgercoöperatieve in her-
nieuwbare energie een belangrijk element kunnen zijn. Wel dient de gemeente, bij elk initiatief, af te we-
gen of het maatschappelijk, ecologisch en ruimtelijk een verantwoord initiatief is. 
De Belgische federatie voor hernieuwbare energie-coöperaties (www.rescoop.be) kan hierbij een zinvolle 
hulp zijn. 
 

 
De Motmolen kan ingeschakeld worden voor de productie van groene energie. Zie projecten van 
ECOPOWER.   
 
Mogelijkheden onderzoeken voor windturbines. Radarstation Glons sluit binnenkort. Dit bleek tot 
nog toe een argument om geen windmolens te plaatsen aan de rand van Tongeren-Oost. 
 
De vergisting van gewassen uit gangbare landbouw (bv energiemaïs) is geen vorm van hernieuw-
bare energie. De energie-input bij gangbare landbouw is immers groter dan de energie-output. De 
bestaande vergistingsinstallatie in Tongeren-Oost moet daarom eerder overschakelen op mini-
mum 80% (best 100%) organisch AFVAL (bv. uit beheerswerken in natuurgebieden, mest en gier 
van veehoudende landbouwbedrijven). De gasproductie zal daardoor dalen, maar aangezien de 
grondstoffen dan kosteloos of zeer goedkoop zijn zal de installatie op kostenvlak even rendabel 
werken en op dat ogenblik wel degelijk duurzame energie produceren. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Ruimte voor afvalbeheer. 

 
Dit houdt vooral in dat het belangrijk  is dat de afvalberg wordt verkleind. 
De absolute prioriteit moet hierbij worden gelegd op het voorkomen van allerhande afvalstoffen. 
De gemeente kan hierin ondersteunend werken door bijvoorbeeld de inwoners aan te zetten om afvalarm 
te winkelen. Dit kan gebeuren door het gebruik van een boodschappentas of een plooibox in plaats van 
plastiekverpakkingen. 
Ook stimuleren van het gebruik van retourflessen (flessen met statiegeld) is belangrijk omdat hierdoor 
eenmalige drankverpakkingen worden vermeden. 
 

Winkels moeten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk afvalarme producten aan te bieden (in 
statiegeldflessen of –glazen, groenten en fruit zonder verpakking, mogelijkheid kaas en vleespro-
ducten uit de toonbank in eigen dozen te laten vullen, enz… 

 
Daarnaast moet ook het hergebruik van goederen en materialen worden gestimuleerd en nagestreefd. 
 

 
Organiseren van infoavonden “ meer doen met minder”. Vb. via VELT. 
 
Actievoorbeeld: (Gemeente-) scholen passen hun schoolreglement aan om wegwerpverpakkingen 
te weren (bv verplicht gebruik van brooddozen en drinkbussen, drank in automaten en op feesten 
in retourflessen, enz…). 
 

 
 
6.1. Selectieve inzameling van afval afval. 
De verwerking van het overblijvend afval dient op de eerste plaats te gebeuren door het afval zoveel mo-
gelijk selectief in te zamelen. 
Hierdoor wordt reeds een grote afvalstroom terug als grondstof in omloop gebracht. Dit kan gebeuren met 
onder meer plastics, papier, glas, metalen…. 
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Inzamelcontainers en het containerpark moeten op gemakkelijk bereikbare plaatsen liggen waar 
de burgers geregeld passeren en ook fietsers en voetgangers snel eventjes bv. een zak plastic 
kwijt kunnen. [Plastic (die niet bij PMD mag) wordt tot nu toe alleen op het containerpark verza-
meld.] 
 

 
 
6.2. Recyclage. 
Allerhande (huishoudelijke) apparaten verouderen in de loop van de tijd en worden dus vervangen. 
De "oude" apparaten worden best niet als "afval" verwijderd, maar kunnen op een ecologisch verant-
woorde manier ontmanteld, gedepollueerd en verwerkt worden in gespecialiseerde verwerkingsbedrijven. 
De hierdoor herwonnen materialen, zoals ferrometalen, non-ferrometalen, plastics en glas, worden na-
dien gebruikt om nieuwe producten te vervaardigen. 
 

 
Afval en evenementen: 
Via afspraken komen tot afvalvoorkoming.  Vb. Halloweenactiviteiten… 
Welke afspraken zijn mogelijk rond afvalvoorkoming bij Carnaval?  
De inrichter is verantwoordelijk voor afvalopruiming. 
 
Aandachtspunt: Bij de huidige inzameling van elektrische toestellen op het containerpark gaat, 
door het stapelen en in-de-bakken-gooien, veel materiaal kapot of wordt het verbogen, dit maakt 
het uit-elkaar-nemen voor recyclage moeilijk; kleine elektrische toestellen of onderdelen vallen 
door de roosters van de bakken. 
 

 

 
7. Ruimte voor lucht. 

 
Inzake lucht dient gesteld dat globaal in Limburg de grootste problemen zich stellen omtrent onder ande-
re ammoniak, ozon, koolstofdioxide, zwaveldioxide, fijn stof, VOS,.. 
De belangrijkste luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door de industrie, gebouwverwarming, verkeer en 
veeteelt.   
 

Een aandachtspunt is fijn stof, dat onder meer vrijkomt bij de grondbewerking voor de teelt van 
landbouwgewassen. 
 
Afval afkomstig van natuurbeheer kan beter niet opgebrand worden, maar gecomposteerd of af-
gevoerd naar een vergistingsinstallatie!  

 
Knelpunten omtrent luchtkwaliteit kunnen als volgt worden aangegeven: 

 overschrijdende ozongrenswaarden (dit is in feite een gemeentegrensoverschrijdend probleem); 

 gebrek aan meetgegevens inzake lokale luchtkwaliteit en reële plaatselijke emissies; 

 geurhinder in landbouwgebieden; 

 geurhinder in de omgeving van bepaalde bedrijven; 

 verbranden van afval in open lucht en allesbranders; 

 stofhinder door specifieke bedrijven. 
 
Voor het bereiken van een betere luchtkwaliteit zijn volgende doelstellingen noodzakelijke: 

 de realisatie van minimale emissiereducties; 

 de hinder afkomstig van plaatselijke knelpunten tot een minimum beperken; 

 concentraties van diverse agentia, op lokaal vlak geëmitteerd, herleiden tot een aanvaardbaar ni-
veau om schade aan de volksgezondheid, vegetatie en gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen; 

 impact lokale bronnen op verontreiniging in andere gebieden verminderen; 
 

Er wordt een correcte zorgzame aanpak verwacht vanwege politie en milieudeskundige ambte-
naars, zonder verdachtmaking van de klachtindieners. 

 
Eén en ander kan door de gemeente aangepakt worden door onder meer: 
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1) het opmaken van een lokale inventaris waaruit bepaalde problemen kunnen afgeleid worden; 
2) het verminderen van hinder in landbouwgebieden door sensibilisatie en aangepast vergunnings-

beleid; 
(concreet bv: aanmoediging, subsidies,… voor aankoop van systemen waarmee gier di-
rect de grond in wordt gebracht in plaats van breed te “verstrooien”) 
 

3) het beperken van verbranding in open lucht; 
4) het sensibiliseren van de bevolking bij solventgebruik; 
5) het ondersteunen en sensibiliseren van de reductie van emissies van ozonafbrekende stoffen bij 

de inzameling van witgoed. 
6) het uitwerken van voorbeeldfunctie door de gemeente. 

 
De gemeente heeft een belangrijke voortrekkersrol te vervullen en kan een voorbeeldfunctie vervullen. 
Evaluatie van de bereikte resultaten, onder andere inzake emissiereductie is hierbij zeker noodzakelijk. 
 

Strenger optreden bij het verbranden van afval.  
Dit zou een hogere prioriteit moeten krijgen. 

 

8. Ruimte voor stilte. 

 
8.1. Geluidshinder. 
Geluidshinder of lawaai is een belangrijk milieuprobleem dat het leven van mens en natuur nadelig beïn-
vloedt. Het gaat van geluid dat onder meer door de bevolking als onaangenaam of hinderlijk wordt erva-
ren en dat meestal als lawaai wordt omschreven. De hinderlijkheid van een bepaald geluidsniveau is 
zowel individu- als zonegebonden. 
Geluidshinder moet worden aangepakt aan de bron, bij overdracht en bij de ontvanger. Hoe later de ge-
luidshinder wordt aangepakt, hoe minder efficiënt de resultaten zijn. 
Knelpunten inzake geluid kunnen zijn: 

 ontbreken van regelgeving voor stiltegebieden; 

 ontbreken van grenswaarden of richtwaarden voor geluidsemissies van verkeerslawaai (weg, 
spoorweg, lucht); 

 ontbreken van verplichting om extra geluidsisolatie te voorzien bij nieuwbouw in geluidsbelasten-
de zones. 

In woongebieden stelt zich vaak het probleem van nachtlawaai/geluidshinder van muziek en hinder van 
personen en voertuigen. 
In de omgeving van woningen kan geluidshinder veroorzaakt worden door industriële activiteiten, onder 
meer door breekinstallaties en betoncentrales. 
 
De gemeente kan hier een beleid voeren door onder meer: 

 registratie van de klachten door politie en/of dienst leefmilieu en het effectief behandelen van de 
klachten; 

 een beleid voor het voorkomen van lawaai bij de horeca en in Vlarem-plichtige inrichtingen. 

 Het streng toepassen van het politiereglement betreffende het verbod op gemotoriseerd verkeer 
in bossen en natuurgebieden. Naast dit politiereglement kan de gemeente (al dan niet geïnte-
greerd) een politiereglement uitvaardigen inzake het verbod op luidruchtige activiteiten tijdens 
bepaalde periodes of dagen zoals zondagen en feestdagen; 

 Het opleggen van geluidsisolatienormen vanuit stedenbouw voor nieuwbouw woningen in ge-
luidsbelastende gebieden. 

 Gerichte acties voor het vermijden van geluidsverstoring door menselijke activiteiten in natuurge-
bieden en de omgeving ervan, vooral tijdens het broedseizoen. 

 Het organiseren van sensibilisatiecampagne ter bestrijding van geluidshinder door de bevolking. 
 
 

 
Bij evenementen die geluidshinder veroorzaken moet er een meldplicht komen ten aanzien van 
een ruime omgeving. Omwoners moeten weten wanneer het betrokken evenement aanvangt en 
eindigt, welke hinder mag verwacht worden en waar ze terecht kunnen voor informatie en eventu-
ele klachten. 
 
De gemeente engageert zich om jaarlijks maximaal één wedstrijdweekend met motoren toe te 
staan op het grondgebied van Tongeren. 
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Vraag naar verbod op het maaien van gazons op zondag of na 19.uur s’avonds. Nu wordt er op elk 
uur van de dag gemaaid. 
 
Alternatieven voor gazon aanmoedigen en stimuleren: bijv. aanleg van moestuinen, bloemenwei-
den, boomgaarden, houden van kleinvee voor begrazing… 
 
Politie voorzien van een geluidsmeter. 
 
Actiepunt:  
Bewoners klagen over de luidruchtige passage van zware oogstmachines tijdens de oogstperio-
den aan overdreven snelheden. 
 

 
 
 

9. Ruimte voor licht. 

 
9.1. Lichthinder. 
Lichthinder is de overlast die men kan ondervinden van kunstlicht, ten gevolge van de intensiteit, de rich-
ting of de speciale eigenschappen van het licht. Hetzij in de vorm van regelrechte verblinding, hetzij als 
verstorende factor bij het verrichten van avondlijke en nachtelijke activiteiten. 
Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied. 
Uiteraard zijn ook planten lichtgevoelig. 
Verschillende doelgroepen veroorzaken lichthinder en/of lichtvervuiling: 

 Overheden kunnen hinder veroorzaken door onaangepaste openbare verlichting en verlichting in 
openbare ruimten en klemtoonverlichting; 

 Bewoners kunnen hinder veroorzaken door slecht uitgevoerde buitenverlichting; 

 Industrie kan hinder veroorzaken door de verlichting van de terreinen, van de gebouwen en van 
de parkeerterreinen; 

 Toerisme en recreatie kunnen hinder veroorzaken door de verlichting van sport- en recreatieter-
reinen en skytracers (schijnwerpers); 

 Diensten en handel kunnen hinder veroorzaken door lichtreclame, verlichte reclamepanelen, ver-
lichte uitstalramen. 

Hierbij is vaak, vooral voor omwonenden, de hinder te wijten aan de oriëntatie van de lichtstroom, de 
hoogte van de lichtbron, de mate en vorm van de afscherming van de lichtbron, enz… 
De gemeente kan de overlast/hinder tegengaan door onder meer: 

 Verlichting van straten en openbare ruimten aan te passen aan de omgeving; klemtoonverlichting 
kan in bepaalde periodes verminderd en/of gedoofd worden; 

 Sensibilisering van de verschillende doelgroepen; 

 Inventarisatie van de knelpunten; 

 Klemtoonverlichting die naar boven straalt kan beperkt of verboden worden. 
 

 
De gemeente doet jaarlijks mee aan de nacht van de duisternis. 
 
De gemeente engageert zich om in het openbaar domein rekening te houden met lichthinder. 
Geen armaturen die naar de hemel gericht zijn. Klemtoonverlichting van gebouwen kan perfect ’s 
nachts gedoofd worden. 
 
Is het nodig dat bepaalde lichtreclames dag en nacht branden?  
Lichtreclame bij winkels en bedrijven na 23 uur is weinig zinvol!  
 
Efficiënt verlichtingsadvies bij bouwvergunningen. Efficiënte armaturen die verlichten wat ze 
moeten verlichten, dus geen lichtverlies naar de hemel of oppervlakken die niet verlicht hoeven te 
worden. 
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10. Doelgroepenbeleid. 

 
Zonder de inzet van de doelgroepen kan het milieubeleid niet worden geïntensiveerd, en wordt het stre-
ven naar duurzame ontwikkeling een dode letter. 
Afhankelijk van het onderwerp, de betrokken partijen, het milieubelang en de tijdsdruk kunnen publiek-
rechtelijke dan wel privaatrechtelijke oplossingen gekozen worden. 
Voor het voeren van een doelgroepenbeleid kunnen verschillende instrumenten ingeschakeld worden, 
zoals: 

 Communicatieve instrumenten (informatie, sensibilisatie, participatie met moderatie) 

 Economische instrumenten (subsidies) 

 Juridische instrumenten (reglementen) 
 
Het aantal doelgroepen wordt best zo laag mogelijk gebonden, zowel voor de duidelijkheid als voor de 
beheersbaarheid van het te voeren beleid. 
Doelgroepen kunnen zijn: Overheidsdiensten, huishoudens, landbouwsector, industrie, handel en horeca, 
toerisme, recreatie en verenigingen. 
 
10.1. De overheidsdiensten,  
in dit geval de gemeentelijke diensten hebben een zeer belangrijke functie te vervullen. Met name het 
vervullen van een voorbeeldfunctie naar de andere doelgroepen. Verder spelen zij een belangrijke rol bij 
de voorlichting dichtbij de huishoudens. De participatie hierbij van alle gemeentelijke diensten is essenti-
eel. 
Binnen de gemeentelijke diensten is het opzetten  van een project "Milieuzorg op kantoor" aangewezen. 
Hierbij kan gericht worden gewerkt aan bedrijfsinterne milieuzorg (aankoop, schoonmaak, catering, klein 
onderhoud, afvalbeheer), rationeel energie- en waterverbruik. 
 
10.2. De huishoudens  
zijn zeer belangrijk, onder meer omdat zij voor een groot deel de aard en hoeveelheid van producten 
bepalen en omdat huishoudens een schakel vormen in de stoffenstroom, waarvan de kringloop zo goed 
mogelijk moet gesloten worden. 
De gemeente kan deze doelgroep bereiken via intermediaire organisaties zoals consumentenverenigin-
gen, vormingsinstellingen, verenigingsleven en via sensibilisatiecampagnes. 
De gemeente kan voor deze doelgroep een aantal initiatieven nemen zoals: 

 Het verspreiden van folders over milieugerichte onderwerpen; 

 Het publiceren van artikels in het gemeentelijk infoblad; 

 Organiseren van milieugerichte acties; 

 Stimuleren van afkoppeling van de waterstromen; 

 Informeren over de problematiek inzake stookolietanks; 

 Sensibiliseren rond milieuvriendelijke tuinen; 

 Het gebruik van biologische producten stimuleren; 
 

10.3. De landbouw  
heeft door de omvang en het functioneren een grote invloed op het milieu. Deze invloed heeft positieve 
kanten, maar ook negatieve kanten. De landbouw is zowel veroorzaker als slachtoffer van allerlei milieu-
problemen. 
Op lange termijn moet er gestreefd worden naar een landbouwontwikkeling in de richting van een veilige 
en duurzame landbouw. In termen van milieubeleid betekent dit een landbouw waarbij de bedrijfsvoering 
in evenwicht is met de draagkracht van het milieu en het landschap. 
Met andere woorden: de landbouwkundige bedrijfsvoering is zodanig dat het milieu en het landschap 
blijvend aan de basiskwaliteit kunnen voldoen, ook in gevoelige gebieden. 
De gemeente kan voor deze doelgroep een aantal initiatieven nemen zoals: 

 Het toezien op de verontreiniging van het oppervlaktewater en het grondwater door de landbouw; 

 Het realiseren van bufferstroken langsheen waterlopen; 

 Controle uitvoeren op naleving van de mestregelgeving; 

 Sensibilisering inzake het beperken van het gebruik van pesticiden; 

 Stimulering, begeleiding en subsidiering van overschakeling op gecertificeerde biolo-
gische landbouw; 

 Aandacht voor groenschermen in inheems plantmateriaal rond landbouwbedrijven;  
Dit wordt vaak opgenomen in bouwvergunningen, maar niet altijd nageleefd. 
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10.4. De industrie  
heeft voor de ontwikkeling van een duurzaam economisch beleid een gezonde industriële bedrijvigheid 
nodig. De industrie levert momenteel echter belangrijke bijdragen aan allerhande leefmilieuproblemen. 
De gemeente kan een aantal initiatieven nemen voor deze doelgroep. 

 Het milieuvriendelijk inrichten van de industriegebieden; 

 Een afkoppelingsbeleid voor het regenwater doorvoeren; 

 Een doorgedreven beleid voeren inzake het toezicht op vergunningen; 

 Het sensibiliseren van bedrijven inzake energiebesparing; 

 Bedrijven stimuleren om milieuzorgsystemen op te zetten; 

 Aandacht voor groenschermen in inheems plantmateriaal. 
 

10.5. De handel- en horecasector. 
Deze sectoren zijn mee verantwoordelijk voor het produceren van ongesorteerd afval, groot waterver-
bruik, lichtverontreiniging, geluidsoverlast. 
De gemeente kan een aantal initiatieven nemen om het milieuvriendelijk beleid te stimuleren. 

 Het sensibiliseren ten aanzien van energiebesparing en rationeel energieverbruik; 

 Het verbieden van open deuren en verwarmde terrassen tijdens de winterperiode; 

 Het informeren over milieuvriendelijke producten; 

 Het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen; 

 Het ondersteunen van terugname van afgedankte producten, vooral witgoed; 
 
10.6. Toerisme en recreatie. 
Toerisme en recreatie vormen in een aantal gemeenten een zeer belangrijke sector. Zeker omwille van 
de economische meerwaarde die vaak gerealiseerd kan worden. 
Anderzijds kunnen toerisme en recreatie voor overlast en hinder  veroorzaken. 
Overlast kan zich onder meer manifesteren door verstoring van de omgeving, lawaaioverlast, lichthinder, 
afval achterlaten en dergelijke meer. 
Het is daarom belangrijk dat de gemeente ook naar deze doelgroep gerichte en duidelijke informatie ver-
schaft over het voorkomen van allerhande vormen van hinder en andere overlast. 
Maar het is ook zinvol dat de gemeente informatie verschaft over wandel- en fietstrajecten, trage wegen 
en dergelijke meer. 
 

 
Afvalvoorkomende maatregelen bij carnaval en andere evenementen. 
 
Durven kiezen voor streekeigen plantmateriaal bij het aankleden van openbare pleinen, speelplei-
nen… Niet alleen streekeigen is belangrijk, maar ook mikken op een hoge biodiversiteit, streekeigen 
klimop en niets anders is weinig interessant. Vooral de (bloeiende) kruiden verdienen aandacht, ze zijn 
immers erg belangrijk voor insecten (denk aan de bijensterfte, die ook te maken heeft met te weinig gedi-
versifieerd voedselaanbod).  
Mooie voorbeelden voor dergelijke aanplantingen zijn te vinden in het boek "Nachhaltige Pflanzungen 
und Ansaaten", http://www.naturgartenplaner.de/buchshop/aktuelle-buecher/nachhaltige-pflanzungen-
ansaaten/ Verlag Naturgarten, Ottenhofen 2012. ISBN 978-3-00-023586-3 
 
Streven naar de inrichting van een NATUURHUIS in Tongeren. 
Er is veel vraag naar natuureducatie, ecologisch veldonderzoek in het onderwijs. Nu worden vaak busrei-
zen georganiseerd naar Bokrijk of Nieuwenhoven. Terwijl er in eigen gemeente uitstekende mogelijkhe-
den hieromtrent zijn. 
Een geschikte locatie hiervoor moet nog gezocht worden. Bijv. Pliniuspark, omgeving Blaarmolen (oude 
gebouwen tegenover Blaarmolen staan leeg), Motmolen of andere locatie aan de rand van Tongeren en 
aansluitend bij onze grote natuurgebieden. 
 
Kinderen, jeugdverenigingen maken graag gebruik van speelgroen. Zijn er alternatieven voor de 
Beukenberg.  Zijn er mogelijkheden om elders ruimten in te richten voor speelgroen, speelbos? 
Bijv. Plinius, omgeving Hippodroom, groeve Francart… 
 

 
 
10.7 Verenigingen. 
Evenementen (halloweentochten, barbecues, feesten, concerten, wandelingen, fietstochten...) maken 
een werkpunt van beperking van geluidsoverlast, lichthinder, zwerfvuil, overtollige afvalproductie... 
 
 

http://www.naturgartenplaner.de/buchshop/aktuelle-buecher/nachhaltige-pflanzungen-ansaaten/
http://www.naturgartenplaner.de/buchshop/aktuelle-buecher/nachhaltige-pflanzungen-ansaaten/


Beleidsnota natuur en milieu Tongeren 2013  p. 15 

 

 

11. Belangrijke initiatieven. 

 
De gemeente kan  een aantal belangrijke initiatieven nemen om het leefmilieubeleid te ondersteunen en 
te begeleiden. 
 
11.1. De adviesraad. 
Naast de opmaak van een beleidsplan voor de eerstvolgende legislatuurtermijn is het zeker aangewezen 
om over een gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur te beschikken. 
De meeste gemeenten hebben de voorbije legislaturen een adviesraad opgericht. 
Een milieuraad is een zeer belangrijke actor in de creatie van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- 
en natuurbeleid. 
Daarnaast kan deze adviesraad, vaak omwille van de aanwezige expertise, zinvol advies geven aan de 
gemeente over de problematiek inzake natuur en leefmilieu, het milieubeleidsplan en de begroting. 
 
De gemeente neemt de adviezen met ernst op in haar beslissingen. 
 
 
11.2. Het beleidsplan. 
In tegenstelling tot voorgaande legislaturen zal voor de huidige legislatuur niet meer gewerkt worden met 
een sectoraal beleidsplan voor leefmilieu en natuur, maar zal gewerkt worden met een "globaal" beleids-
plan waarin dan leefmilieu is opgenomen. 
Op welke wijze de gemeente haar beleidplannen integreert is minder belangrijk. 
Belangrijk is echter dat er gewerkt kan worden met strategische beleidsprioriteiten die planmatig in con-
crete acties kunnen omgezet worden. 
Want een groot aantal leefmilieuproblemen kunnen alleen maar aangepakt worden met een lange ter-
mijndoelstelling. Deze moeten dan uitgevoerd worden met concrete initiatieven. 
Ook moeten een aantal leefmilieuproblemen waaraan gewerkt wordt op gemeentelijk niveau systema-
tisch opgevolgd en eventueel bijgestuurd worden. 
Belangrijk is ook dat de overheid keuzes maakt in de prioriteiten van aanpak en van doelgroepenbeleid. 
Thans zijn er zo veel milieuaspecten die de aandacht van de besturen opeisen dat ook de gemeenten 
niet aan al de problemen dezelfde prioriteit kunnen geven. 
Ook bij het bepalen van het beleid moet men vaak keuzes maken.  
 
Tongeren kiest voor het STOP-principe (eerst aandacht voor stappers, dan trappers, vervolgens het 
openbaar vervoer en tot slot het privaat autoverkeer). In het afvalbeleid stelt de Ladder van Lansink dat 
het beleid zich prioritair moet richten op afvalpreventie, dan hergebruik, vervolgens recyclage, nadien 
verbranding en tenslotte op storten. 
 

 
Alle projecten inzake vernieuwing van wegen en nieuw aan te leggen wegen moeten een zachte 
weggebruikerstoets ondergaan. Zijn er veilige fietspaden en voetpaden voorzien?  
Durven we kinderen, jonger dan 14 jaar, langs deze wegen laten stappen of fietsen? 
 
Aandacht voor een functioneel fietsnetwerk, waar mogelijk met gescheiden fietspaden los van het 
autowegennet. 
Bijv. Verbinding vanuit Tongeren-centrum naar Tongeren-Oost via de Blaarstraat -  Marteman – 
(Op perceelgrens Houthandel Liesens en Teleflex – Heersterveldweg. 
 
Aandacht voor schoolfietspooling. School stelt adressenlijst van leerlingen ter beschikking zodat 
er afspraken kunnen gemaakt worden om in groep fietsend naar en van school te rijden. Dit kan 
zelfs school-overkoepelend. Hierbij kan de stad een belangrijke rol spelen als katalysator. 

 

 
 
 
11.3. Opfrissing is nodig. 
 
In de voorbije legislaturen werd door een aantal gemeenten werk gemaakt van het opstellen van bepaal-
de plannen, zoals het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP), of van het ondertekenen van be-
paalde overeenkomsten zoals het GALS-project, het Europees burgemeesterconvenant (Convenant of 
Mayors), het engagement om mee te werken aan "Limburg gaat klimaatneutraal" en dergelijke meer. 
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Het is zinvol en noodzakelijk dat de gemeente de ondertekende overeenkomsten en plannen, indien ze 
niet als aflopend mogen beschouwd worden, opnieuw opneemt en de uitvoering ervan activeert. 
Ook is het zinvol dat de gemeente een vervolg geeft aan de actualisatie van een aantal plannen , zoals 
het GNOP, en op het terrein uitvoering geeft. 
 
11.4. Linken. 
In het recente verleden werden door een aantal gemeenten niet alleen een milieubeleidsplan opgesteld, 
maar vaak ook een ruimtelijk structuurplan (RSP) en een mobiliteitsplan. Ook in deze plannen staan vaak 
nuttige en zinvolle initiatieven die kunnen bijdragen tot het realiseren van een milieuvriendelijke gemeen-
te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasselt, 20 maart 2013 
 
 
De coördinator, 
Feyen August 
 
 
 
 
Tongeren, 17 juni 2013 
 
Leden van: 
 

 Leefmilieu Tongeren (www.leefmilieutongeren.be ) 

 Limburgse Natuurgidsen (natuurgidsen Tongeren) (http://www.limburgsenatuurgidsen.be/ ) 

 Natuurpunt Zuid-Oost Limburg (www.natuurpuntzuidoostlimburg.be ) 
 

http://www.leefmilieutongeren.be/
http://www.limburgsenatuurgidsen.be/
http://www.natuurpuntzuidoostlimburg.be/

