Schriftelijke vraag
december 2021
Mevrouw de burgemeester,
Geachte leden van het College van Burgemeester en Schepenen,

Betreft: project Tuinrangers – natuurvriendelijke tuinen
Situering
Op 30 augustus 2021 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het Vlaams
energie- en klimaatpact goed en engageerde ze zich om in samenwerking met
diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven.
Met het ondertekenen van het Vlaams energie- en klimaatpact gaat de gemeente
de volgende engagementen aan:
 Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen en uitwerken;
 Gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens








2,09%
realiseren in de gemeentelijke gebouwen (incl. technische infrastructuur,
excl. onroerend erfgoed);
Reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke gebouwen met 40% in
2030 t.o.v. 2015;
Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting om te schakelen naar LED;
Draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op
hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de
heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025;
Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
Acties en projecten opzetten binnen de vier werven van het Klimaatpact:
1. Vergroening:
aanplanting
bomen,
hagen,
inrichting
natuurgroenperken
2. Energiebesparing en hernieuwbare energie: renovatie particuliere
woningen en participatie hernieuwbare energieprojecten
3. Mobiliteit: elektrische deelwagens en verbeterde fietsinfrastructuur
4. Water: ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van
hemelwater

Wanneer de gemeente het Vlaams energie- en klimaatpact ondertekent, wordt
jaarlijks een algemene werkingssubsidie ter beschikking gesteld om het
gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de
energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.
Concreet beschikt gemeente De Pinte over 34.611 euro trekkingsrecht uit de pot
van de Vlaamse overheid. De gemeente heeft hetzelfde bedrag ter beschikking
gesteld in haar meerjarenplan.
De gemeente is vrij om projecten en klimaatacties te kiezen, zolang ze bijdragen
aan de doelstellingen van het Pact.
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Vraag
Op de gemeenteraad van 25 oktober 2021 heeft Ruimte, bij monde van raadslid
Marthe Van Den Abbeele gevraagd aan de bevoegde schepen of er al projecten
gekozen waren om te subsidiëren in het kader van het Energie- en Klimaatpact.
De schepen antwoordde dat er in het meerjarenplan heel wat projecten in
aanmerking komen voor het klimaatpact en dat er momenteel vanuit de
verschillende diensten een oplijsting wordt gemaakt.
Graag wens ik via deze schriftelijke vraag de bevoegde schepen en de dienst op
de hoogte brengen van een interessant project dat wordt gedragen en gepromoot
door de Vlaamse Overheid, het Agentschap Natuur & Bos en Inverde: Tuinrangers.
Wie zijn ze?
Het Tuinrangersproject is een initiatief van Vlaanderen ter ondersteuning van
lokale overheden. Per deelnemende stad of gemeente staat Inverde, als
opleidingscentrum van Natuur en Bos, in voor de opleiding, opvolging en
bijscholing van het lokale Tuinrangersteam.
De Tuinrangers zijn gloednieuw. In volle Coronapandemie zetten we een
pilootproject op in tien erg verschillende Vlaamse steden en gemeenten. In de
komende jaren willen we Tuinrangers inzetten in heel Vlaanderen.
Wat doen ze?
De Tuinrangers sensibiliseren en adviseren rond natuurvriendelijke tuinen. Dat
doen ze door je mee te nemen op een spannende safari in je eigen tuin.
Door kennis te maken met het fascinerende leven in je tuin krijg je vanzelf zin in
nog meer tuinnatuur. Tijdens de tuinsafari krijg je van de Tuinranger advies op
maat van jouw tuin en jouw leven. Wie niet kan wachten vindt meer dan voldoende
informatie op deze website om zelf aan de slag te gaan.
De Tuinrangers zijn laagdrempelig én deskundig. Alle inhoud op deze website en
al het tuinadvies zijn zo veel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
en goedgekeurd door het team achter Ecopedia.
En waarom?
Bekijk je straat of wijk eens vanuit de lucht. Dan zie je dat jouw tuin deel uitmaakt
van een enorm groen netwerk. Bijna 10% van Vlaanderen bestaat uit tuinen en
terrassen. Het potentieel is enorm!
Niet alleen kunnen we het verschil maken voor vlinders, vogels en allerlei andere
wilde dieren. We hebben zelf ook baat bij een koelere tuin die meer regenwater
vasthoudt.
Bestaat er niet al een schat aan informatie over natuurvriendelijke tuinen? Ja, en
die informatie is vaak zelfs gratis beschikbaar op het internet. Maar waar begin
je? En hoe zit dat dan specifiek voor jouw tuin? Want een tuin aan de kust is heel
anders dan een tuin in het Pajottenland.
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Met een Tuinranger die goed naar je luistert, jouw tuin bestudeert en je ter
plaatse adviseert, ben je zo vertrokken.
Bron: https://www.tuinrangers.be/over-tuinrangers
Het project is bijzonder waardevol omdat het focust op een aanzienlijk deel van
ons ruimte-oppervlak, namelijk tuinen. Bijna 10% van Vlaanderen is ‘vertuind’ en
is dus een gigantisch potentieel in de strijd tegen klimaatopwarming, droogte en
biodiversiteitsverlies.
Er bestaan reeds verschillende acties om particulieren te sensibiliseren (Maai Mei
Niet, BijenHelden Breken Uit, …) maar er blijft een bepaalde drempelvrees alsook
onwetendheid bestaan. Dat neemt niet weg dat veel burgers erg bezorgd zijn en
graag aan de slag willen gaan met hun tuin. Op dat kruispunt maakt Tuinrangers
een verschil:
 ze komen (op vraag) tot bij de burger in de tuin (“Ja jouw bodem is perfect
geschikt voor een bloemenweide”)
 ze leren de burger met andere ogen kijken naar de natuur vlakbij en (“Als
jij een roodborstje was, waar zou jij je hier verstoppen voor de kat?”);
 geven laagdrempelig én concreet advies op maat (“Hier tegen déze muur
zou die plant heel mooi staan. Er is voldoende zon en de bijen zullen er blij
mee zijn.”)
Concreet neemt Inverde de werving, selectie en opleiding van Tuinrangers op zich.
Alsook de uitrusting, ondersteuning, bijscholing, administratie, effectmeting en
nationale social media. Het lokaal bestuur staat in voor de financiering en de lokale
promotie.
Sinds 1 april zijn er rangers actief in 9 pilootgemeenten (Boom, Brakel, Genk,
Kalmthout, Leuven, Sint-Niklaas, Turnhout, Waregem, Zwalm) en sinds
september zijn er nog eens 13 bijkomende gemeenten (As, Asse, Hoogstraten,
Kinrooi, Knokke-Heist, Laakdal, Maaseik, Mol, Oudsbergen, Peer,
Roeselare, Westerlo, Wevelgem) ingeschreven. Voor 2022 hebben volgende
gemeenten zich aangemeld: Affligem, Bonheiden, Hamont-Achel, Herk-De-Stad,
Hoeilaert, Overijse, Sint-Genesius- Rode, Tervuren en Wommelgem.
Het project staat er ten slotte op om op een serieuze manier aan effectenmeting
te doen. Een burger die een tuinsafari aanvraagt wordt dus gevraagd deel te
nemen aan onderzoek a.d.h.v. 4 online enquêtes: na tuinsafari, na 3 maand, na
6 maand, na 1 jaar.
Het project zou een prima onderdeel kunnen zijn van de eerste pijler van het
lokaal Energie- en Klimaatpact in gemeente De Pinte ‘Laten we een boom opzetten
(vergroening)’ dat volgende doelstellingen vooropstelt:
 Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf
2021 t.e.m. 2030);
 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030

(+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030) en;
 Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken
van 10 m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)
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Tot slot: uit contacten met de organisatie van Tuinrangers is duidelijk geworden
dat reeds 4 inwoners van De Pinte-Zevergem hebben aangegeven interesse te
hebben om Tuinranger te worden.
Mijn vragen zijn:
1. Zal de schepen in contact treden met het project Tuinrangers?
2. Is de schepen het ermee eens dat dit project een waardevolle
aanvulling (en vooral catalysator) zou kunnen zijn naast (en voor)
de lokale subsidies voor milieu en klimaat?
3. Hoe kunnen leden van de gemeenteraad en burgers concrete
projecten indienen bij het bestuur en de milieudienst zodat deze in
overweging worden genomen bij de concrete invulling van het Pints
Energie- en Klimaatpact? Welke timing wordt daarbij in acht
genomen?
Ik kijk uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groeten,

Marthe Van Den Abbeele
Gemeenteraadslid Ruimte
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Milieuambtenaar
contactpersoon
Isabel Coppens
telefoon
Marthe Van Den Abbeele
Aan de Bocht 3
9840 De Pinte

uw bericht van

uw kenmerk

fax
e-mail

Mariska Samyn
09 280 80 98
09 282 99 21
mariska.samyn@depinte.be

Briefwisseling aan:
College van burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
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Schriftelijke vraag

Geachte mevrouw

Op 21 december 2021 heeft u volgende schriftelijke vraag gesteld omtrent het project
Tuinrangers, natuurvriendelijke tuinen:
1. Zal de schepen in contact treden met het project Tuinrangers?
2. Is de schepen het ermee eens dat dit project een waardevolle aanvulling (en
vooral catalysator) zou kunnen zijn naast (en voor) de lokale subsidies voor
milieu en klimaat?
3. Hoe kunnen leden van de gemeenteraad en burgers concrete projecten indienen
bij het bestuur en de milieudienst zodat deze in overweging worden genomen bij
de concrete invulling van het Pints energie- en klimaatpact? Welke timing wordt
daarbij in acht genomen?

Als antwoord hierop kunnen wij u het volgende laten weten:
1. De milieudienst had reeds kennis genomen van het project Tuinrangers via de
communicatie van de Vlaamse overheid. Wij zullen in het kader van de uitvoering
van het Burgemeestersconvenant 2030 en het Vlaams energie- en klimaatpact
contact opnemen met het project om te bekijken of we concreet hiermee aan de
slag kunnen gaan in onze gemeente.
2. Zoals in bovenstaand antwoord beschreven zijn we het ermee eens dat het
project Tuinrangers een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn. We zullen dit
verder concreet bekijken in het kader van de opmaak van het
klimaatadaptatieplan.
3. Op 15 december 2021 gaven we het startschot voor de opmaak van het
vernieuwde klimaatadaptatieplan. Voor de opmaak worden we begeleid door de
provincie Oost-Vlaanderen en de organisatie Sumaqua. Er is een interne
werkgroep samengesteld vanuit de administratie en het College van
burgemeester en schepenen, maar er is ook vooropgesteld om externen hierbij te
betrekken. Op 1 maart 2022 wordt een klimaattafel georganiseerd. Voor de
klimaattafel worden verschillende externe experten uitgenodigd, alsook
adviesraden en onze inwoners. Iedere geïnteresseerde kan aanwezig zijn en
voorstellen doen voor acties m.b.t. klimaatadaptatie.

Later dit jaar volgt de opmaak van het klimaatmitigatieplan, waarbij opnieuw een
klimaattafel zal georganiseerd worden. Voor de timing hiervan zijn we afhankelijk
van de provincie Oost-Vlaanderen die ons hierin zal begeleiden.

Hoogachtend
Namens het schepencollege

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lieve Van Lancker
Waarnemend burgemeester

