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‘Definitie’

     MiNa-raad Lanaken

      De MiNa-raad is het overlegorgaan betreffen- 

     de natuur, groenvoorzieningen, milieu en duurzaam- 

    heid. De MiNa-raad is de adviesraad voor het schepencollege 

   en de gemeenteraad.  

Doelstellingen van de MiNa-raad Lanaken
Wij beogen het verbeteren, het behoud en herstel van de natuur en het landschap, het 

leefmilieu en de groenbeplanting in de gemeente Lanaken. De MiNa-raad heeft een 

informatieve en sensibiliserende functie aan de bevolking door zijn uitgebreid netwerk 

van vrijwilligers uit de meest diverse verenigingen en gemotiveerde burgers.  

Doelstelling van het memorandum
Met dit memorandum brengen we de doelstellingen en de acties (niet-limitatief) van de 

MiNa-raad Lanaken betreffende natuur, milieu en duurzaamheid over aan de 

toekomstige mandatarissen in de gemeente Lanaken.  

We vertrouwen erop dat deze zich maximaal willen inspannen om de komende 6 jaar 

hier uitvoering aan te geven. Een duurzame en leefbare woonomgeving is immers in 

ieders belang. 

We adviseren dat het bestuur de aspecten milieu, natuur en duurzaamheid als een 

belangrijke randvoorwaarde of criterium afweegt bij alle gemeentelijke initiatieven, 

projecten, af te geven vergunningen en beslissingen. Dit om een negatieve impact op 

deze aspecten te minimaliseren of maximaal te compenseren. En dat reeds vanaf de 

prille planvorming.  

De gemeente Lanaken straalt proactief uit dat ze de ‘groene en duurzame’ invalshoek 

een even waardevol criterium vindt als de economische of sociale invalshoek en dat ze 

vanuit alle beleidsdomeinen afwegingen maakt. 

3



NATUUR 

Wij adviseren aan de gemeente Lanaken dat ze: 

- zorgt voor vergroening in en rond de dorpskernen. 

- de ambitie heeft om de huidige natuur de komende 6 jaar te behouden en te 

beschermen en daarnaast de oppervlakte aan natuur- en groengebied te laten 

toenemen (bijv. omvorming landbouwgrond naar natuurgebied). 

- biodiversiteit bevordert en invasieve exoten bestrijdt zonder pesticiden.  

- voldoende budget voorzien (minstens 150.000 euro) om een kwalitatief 

bosbeheer uit te voeren conform het bosbeheerplan, zoals het inrichten van 

bosranden, vlindercorridors aanleggen, bermen inzaaien met streekeigen 

bloemenmengsels, poel- en heidebeheer, ! 

- de jeugd bij het bosbeheer betrekt op een speelse en educatieve manier. 

- een natuurlijk en toegankelijk groenterrein creëert in elke wijk. 

- toegankelijkheid in de gemeentebossen verbetert voor mensen met een 

beperking, zoals rolstoelpaden en meer banken op strategische plaatsen. 

- nestplaatsen voor vleermuizen of vogels (bijv.  huiszwaluw, kerkuil, ooievaar, 

visdiefjes) voorziet. 

- stimuleert dat het Nationaal Park Hoge  Kempen (NPHK) wordt uitgebreid 

richting Gellik. 

- de uitbreiding van het NPHK richting Gellik stimuleert. 

- natte en droge natuurverbindingen tussen natuurgebieden tot stand brengt in 

bestemmingsplannen en in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hierbij houdt 

ze rekening met de eigen soortenkorf met een 200-tal zeldzame planten en dieren 

 die voorkomen in de provincie Limburg, die in het Natuurrapport  

 Lanaken van het Provinciaal Natuurcentrum staan.  

Voor Lanaken zijn prioritair:  

Amfibieën: rugstreeppad vinpootsalamander  
Dagvlinders: dwergblauwtje, klaverblauwtje, 

      bruin dikkopje, groentje, argusvlinder  
Libellen: rivierrombout,   

       gevlekte witsnuitlibel,    
hoogveenglanslibel  
Planten: zwarte populier,   

       veldsalie, polei, moeraswolfsklauw,  
kattendoorn, kleine pimpernel  
Vissen: rivierdonderpad,   
beekprik  

Vogels: grauwe klauwier,   

       nachtzwaluw, blauwborst 
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- de sponsoring van milieuprojecten ondersteunt.  

- in elke deelgemeente een hondenlosloopweide creëert. 

- acties onderneemt voor ‘gratis of voordelig’ aankopen van streekeigen groen 

(Planten van hier), oude fruitboomrassen, enz.  

- subsidiemogelijkheden voor kleine landschapselementen (KLE) verbreedt  en 

meer bekendheid hieraan geeft door actieve informatie naar eigenaars en 

gebruikers van gronden (bijv. landbouwers, bedrijven, scholen). 

- ‘stoeptegel natuur’ binnen de bebouwde kom en centrum promoot. 

- pesticidenvrij tuinieren aanmoedigt door inwoners te sensibiliseren en te 
ondersteunen.   

- meer nadruk legt op het vergroenen van de omgeving rondom de woning via 
infoavonden of artikels in Attent. Bijv. hoe verharding, pesticiden en kiezel of 
kunstgras vermijden en hoe ecologisch gazon, moestuin en waterdoorlatende 
klinkers promoten. 

- het huidig bomenplan consequent uitvoert voor heel Lanaken waarbij de 
waardevolle, unieke en bijzondere bomen (o.a. hoogstambomen) worden 
beschermd en aangeplant rekening houdende met de omwonenden. Doelstelling 
is om het aantal bomen binnen de gemeente minimaal gelijk te houden en met 5% 
per jaar te laten toenemen.  

- alle her in te richten bermen en bermen zonder natuurwaarde inzaait met 
streekeigen bloemen en het geactualiseerd bermbeheerplan strikt toepast. 

- trage wegen opwaardeert en onderhoudt t.b.v. het wandel- en fietstoerisme met 
mogelijkheden voor het promoten van lokale producten (Puur Limburg). 

- de Lanakense natuur- en wandelgebieden in de kijker zet via de geijkte 
infokanalen.   

- in haar gemeentelijk groenbeheer rekening houdt met     
het broedseizoen van vogels en nectar-     
verzamelingseizoen van bijen.  

- de open ruimtes in de dorps-        
kernen en in het buitengebied         
behoudt en nu al rekening          
houdt met de toekomstige          
betonstop. 
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- de groenwaarborg die in de omgevingsvergunning wordt opgelegd strikter 

toepast. 

- landbouwers stimuleert om via beheerovereenkomsten van de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) zoveel mogelijk KLE op hun bedrijf te integreren om 
alzo de natuur in landbouwgebied te ondersteunen.  

- KLE aanplant en groencorridors aanlegt op gemeentelijke gronden. 

- het vergroenen van speelplaatsen op scholen stimuleert en subsidieert. 

- meer groen bepleit op kerkhoven. 

- samenwerkingsverband opzet tussen gemeente Lanaken en de Vlaamse 
Waterweg. Dit is nodig om snel en adequaat te kunnen handelen bij overlast 
(sluikstorten, wildcrossen, illegaal kappen, !) in de natuurgebieden van de 
Vlaamse Waterweg (bijv. kanaaltaluds, Kesseltse Kip, Veldwezeltse Kip, Kip van 
Briegden).  

- de samenwerking met erkende terreinbeherende natuurverenigingen 
(Natuurpunt en Limburgs Landschap en Orchis) bestendigt en hun werking 
subsidieert. 

- de unieke holle wegen in Briegden beter beschermt door aan de bovenzijde een 
bufferzone (gras- of/en bloemenzone van 6 meter) aan te leggen. 

- hogere quota invoert voor het groenafval op het containerpark (nu 400 kg).  

Interessante websites: 

https://www.natuurenbos.be/ 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/  
https://www.natuurpunt.be/pagina/iets-weten 
http://www.limburgs-landschap.be/ 
http://www.natuurinjebuurt.be/ 
https://www.2b-connect.eu/  
http://www.fsc.be/nl-be  
https://www.bosplus.be/nl/ 
http://www.rlkm.be/nl/natuur-en-landschapszorg/ 
https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl 
https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl  
https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten 
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/biodiversiteit 
https://www.2020pesticidevrij.nu/ 
https://www.velt.be/ 
https://www.zonderisgezonder.be/ 
https://limburg.net/samentuin 
https://www.vlaco.be/thuiskringlopen 
https://www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen 
https://www.inbo.be/nl/thema 
https://www.bondbeterleefmilieu.be/themas/dossiers  
http://www.boomgaardenstichting.be/  
http://www.tragewegen.be/  
http://www.plantvanhier.be/ 
http://www.centrumduurzaamgroen.be/ruimte-voor-
bomen  
http://www.lanaken.be/Leven/Milieu_Duurzaamheid/
Projecten/Bosbeheer/Uitgebreid_bosbeheerplan  
http://www.lanaken.be/E_loket/Producten/K/
Premie_Kleine_Landschapselementen  
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INTEGRAAL 

WATERBELEID
     

Wij adviseren aan de gemeente Lanaken dat ze de ambitie heeft om uitvoering te geven 
aan een duurzaam waterbeheer en -beleid. Hiervoor wordt een concreet actieplan 
opgesteld waarin onderstaande elementen aan bod komen:  

- het aantal m2 verharde oppervlak op het hele grondgebied jaarlijks met 5% 
vermindert. Een afkoppelingsambtenaar geeft aan particulieren en bedrijven 
advies over hoe het aantal m2 verhard oppervlak te verminderen, het regenwater 
maximaal te laten hergebruiken en insijpelen. 

- promoot het duurzaam waterbeheer, bijv. een bijkomende subsidie om een 
regenwaterreservoir aan te kunnen leggen. 

- in de huidige GAS-verordening opneemt dat een teelt- en spuitvrije zone van 
minstens 6 m langs waterlopen gehanteerd moet worden. 

- poelenbeleid voortzet en versterkt. 

- bij infrawerken tijdig en duidelijk met de beheerders zoals Fluvius, Aquafin en de 
provincie, communiceert naar direct omwonenden en ze betrekt.   

- elke 3 jaar de kwaliteit van de kleine waterlopen (bijv. Asbeek, Ziepbeek, 
Heserwater) laat onderzoeken om zo i.s.m. de andere waterloopbeheerders 
knelpunten gericht aan te kunnen pakken. 

Interessante websites: 

 https://www.aquafin.be/ https://www.fluvius.be/ 
http://www.integraalwaterbeleid.be/ 
https://www.vlario.be/info-voor-gemeenten/  
https://www.vmm.be/water 
https://www.vmm.be/data/waterkwaliteit 
https://klimaat.vmm.be/  

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/loketten/geoloket 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ZWERFVUIL & 

AFVALPREVENTIE 

Wij adviseren aan de gemeente Lanaken dat ze: 

- de komende zes jaar de hoeveelheid zwerfvuil met minimaal 50% vermindert. 
Hiervoor wordt een concreet actieplan opgesteld met actieve informatie, sensibilisatie en 
ondersteuning (logistiek en financieel) van de burgers, scholen, jeugd- en 
sportverenigingen, ! 

- enkel duurzame evenementen organiseert en weinig tot geen afval veroorzaken en/of 
waarbij het afval gescheiden verzameld wordt en eventueel hergebruikt kan worden.  

- verenigingen en organisatoren advies geeft over hoe afval te voorkomen en te 

sorteren. Bij elk evenement (in het bijzonder rommelmarkten, carnavals-stoeten, 
braderieën, festivals en sportwedstrijden) hoort een afvalpreventie- en opruimplan.  

- verbiedt ballonnen op te laten en om wegwerpplastiek (bestek, borden en flessen) te 
gebruiken bij talloze evenementen.  

- het retrubitiereglement van het containerpark aanpast en de quota verhoogt of afschaft 
voor recycleerbaar afval. 

Interessante websites: 

https://www.ovam.be/overzicht-afval-en-materialen 
https://limburg.net/ 
http://mooimakers.be/  
https://www.bondbeterleefmilieu.be/themas/dossiers 
https://www.dekringwinkel.be/  
http://www.festivalretour.be/ 
https://repaircafe.org/ 
https://www.bewustverbruiken.be/ 
https://www.fostplus.be/  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MILIEU

Wij adviseren aan de gemeente Lanaken dat ze: 

- een digitaal platform opricht waar alle gegevens worden verzameld over de 
omgevingsvergunningen. Bijv. vergunning verleend voor het kappen van bomen, 
ingrepen in bosrijk gebied, ... zodat iedere burger kan nagaan of deze werken vergund 
zijn of niet om alzo niet nodeloos de bevoegde instanties te verwittigen. 

- sensibiliseringscampagnes organiseert voor land- en tuinbouwers om hen op de 
noodzaak te wijzen dat zij al het afval van hun akkers en weiden moeten verwijderen. Al 
te vaak wordt er nog plastiek afval verbrand en/of achtergelaten waarna het plastiek afval 
gaat rondzwerven. Ook verpakte hooi- en strobalen vormen een probleem.  

- voor land- en tuinbouwers één maal per jaar een inzamelactie houdt waarbij zij hun 

plastiek afval gratis op het containerpark kunnen inleveren.  

Interessante websites: 

 https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/
omgevingsvergunning 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/
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HANDHAVING

Wij adviseren aan de gemeente Lanaken dat ze: 

- reglementering via GAS-boetes afdwingt en de boetes verhoogt voor sluikstorten. 

- in overleg gaat met de VLM over het toezicht en het beboeten van het bemesten en 
bewerken van de oeverzone (6 m). 

- moedwillig rooien of vernielen van KLE opneemt in de GAS-verordening. 

- striktere handhaving op de 1-meter-regel (ploegen en sproeien) langs 
ruilverkavelingswegen. 

- de politie vraagt om meer te controleren op veldwegen en jaagpaden om sluikstorten, 
wildcrossen en vandalisme te voorkomen.  

- het takenpakket van de gemeenschapswachten uitbreid zodat ze ook kunnen 
optreden tegen vervuilers (bijv. sluikstorters en sluikstokers).  

- roofvogelshows verbiedt op het grondgebied conform het voorstel van 
Vogelbescherming Vlaanderen. 

- enkel geluidsarm vuurwerk toelaat op evenementen. 

- een GAS-boete geeft wanneer de landbouwer na het bewerken van zijn akker de 

ruilverkavelingsweg niet zuiver houdt. 

Interessante websites: 

h t t p : / / w w w . l a n a k e n . b e / B e s t u u r / R e g l e m e n t e n _ e n _ v e r o r d e n i n g e n /
GAS_Gemeentelijke_Administratieve_Sancties  
http://www.lanaken.be/Leven/Veiligheid/Gemeenschapswachten  
http://www.huisdierinfo.be/diervriendelijke-feesten 
http://www.vvsg.be/veiligheid/vuurwerk/Pages/Gebruik.aspx  
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/afstandsregels-tot-
waterlopen/Paginas/default.aspx 
http://vogelbescherming.be/ 
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MOBILITEIT
       

      Wij adviseren aan de gemeente Lanaken dat ze: 

    - bij infrastructuurwerken (bijv. aanleg, beheer- en   
  onderhoud wegen, riolering, fietspaden) al in de planvormingsfase 
rekening houdt met groene en duurzame aspecten.  

- denkt aan een zo veilig en groen mogelijke infrastructuur voor zowel voetgangers/
fietsers als dieren. Bijv. fietspad gescheiden van de rijweg met ruimte voor bloemenrijke 
berm, veilige oversteekplaatsen, blauwe wildreflectoren, energiezuinige verlichting die 
niet storend is voor dieren, afrasteringen, dassentunnel, amfibieëntunnel, afhankelijk van 
de in het gebied levende dieren. 

- trage wegen behoudt en een plan opstelt voor alle deelgemeenten naar analogie van 
het trage-wegen-plan voor Veldwezelt, Briegden en Kesselt en deze trage wegen blijvend 
onderhoudt. 

- wegen in het buitengebied zoals Neanderthalerweg en de weg door Hochter Bampd 
fysiek afsluit voor autoverkeer (waar mogelijk) om de hinder voor talrijke fietsers en 
voetgangers te beperken (goede voorbeeld: 18de Linieweg).  

- regelmatige busverbinding vanuit de deelgemeenten naar Lanaken-centrum stimuleert 

(bijv. oude busverbinding Tongeren-Maaseik). 

- meer overdekte fietsstallingen, eventueel bewaakt, in het centrum voorziet.  

- inzet op veilige fietspaden conform het vigerende mobiliteitsplan.  

- de verkeersveiligheid rond scholen vergroot en zone 30 in alle dorps-kernen invoert. 

- voor de veiligheid van de fietser in de dorpskernen zorgt door markeringen aan te 
brengen waar auto’s moeten parkeren met op regelmatige afstand ruimte voor de fietser 
om in te voegen. 

Interessante websites: 

 http://www.lanaken.be/Leven/Mobiliteit/Mobiliteitsplan  
https://www.lne.be/ntmb-zorgsysteem 
https://www.natuurpunt.be/pagina/dieren-onder-de-wielen 
http://www.limburg.be/mobidesk 
http://www.limburg.be/verkeersveiligheid  
https://www.mobielvlaanderen.be/ 
https://wegenenverkeer.be/ 
https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/  
https://www.fietsersbond.be/ 
https://www.bondbeterleefmilieu.be/themas/dossiers 
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