
Ruimtelijke ordening (3 avonden) 
 

Voor al onze leden van de arrondissementsraad Leuven, 
leden gecoro, milieuraad, andere geïnteresseerden, … 

Ruimtelijke ordening: gemeentelijke plannen  

Gemeentes nemen steeds vaker het initiatief om de agrarische bestemming 

op het gewestplan te wijzigen met gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP’s). Saartje Degelin , expert ruimtelijke ordening op 

de studiedienst van Boerenbond, legt uit hoe zo’n proces verloopt en op 

welke momenten je als plattelandsbewoner advies kan uitbrengen. Daarnaast 

komt Bart Bollen  van ADLO (Afdeling Duurzame Landbouw Ontwikkeling 

van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij) toelichten hoe de 

overheden rekening kunnen houden met landbouw in hun plannen. 

 

Natuurdecreet: wijzigen van vegetatie en kleine 
landschapselementen  

Tom Brichau  is als natuurinspecteur bij ANB (Agentschap voor Natuur en 

Bos) de uitgelezen persoon om het natuurdecreet toe te lichten, dat 

ondertussen al 14 jaar bestaat en verondersteld wordt gekend te zijn. Maar 

toch moet ANB op terrein vaststellen dat er te vaak (en dikwijls onbewust) 

overtredingen gebeuren met vaak grote financiële gevolgen van dien en 

korting op de premies. Tijdens deze avond worden de voornaamste 

aandachtspunten uit het natuurdecreet die op landbouw van toepassing zijn, 

toegelicht.  

Trage wegen: een praktische aanpak  

Bert Meulemans werkt als jurist op de studiedienst van Boerenbond  waar hij 

onder andere het dossier rond trage wegen beheert. Hij komt het wettelijk 

kader van trage wegen toelichten. Daarnaast heeft hij als schepen in de 

gemeente Boortmeerbeek ook al heel wat ervaring met het opstellen van een 

globale visie op trage wegen in zijn gemeente en de procedures die bestaan 

om trage wegen te wijzigen of te onderhouden. Naast de theorie komt er dus 

ook voldoende praktijkvoorbeelden aan bod.  

 

 

 

 

Waar? 
Ruiterschool, Waversebaan 99, Oud-

Heverlee 

Wanneer? 
13, 20 en 27 januari 2012  
Telkens om 19u30 

Kostprijs  

Leden: GRATIS 
Niet-leden: € 30 
 
Inschrijven (= noodzakelijk!) 
Vóór 09/01/12   
bij Martine Tilkens T 016 28 61 01 

E martine.tilkens@boerenbond.be 

Wenst u meer info?  

Nick François,  
E nick.francois@boerenbond.be 
M 0474 43 15 42 

      

 

  

 

Is Oud-Herverlee te ver? De 

arrondissementsraad Halle-Vilvoorde 

organiseert dezelfde thema’s (maar met 

een andere volgorde ) 

op 9, 16 en 23 januari in het Oud Gasthuis, 

Gemeenteplein 26, Asse 

Meer info over cursus in Halle-Vilvoorde 

bij: Nele Lauwers,  
E nele.lauwers@boerenbond.be 

M 0474 31 76  84 

 


