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PIET DISCUSSIEERT MET MINISTER
OVER VLAAMSE BOSSEN
Vlaanderen heeft véél te weinig bos. Binnen Europa is Vlaanderen een van de meest bosarme regio’s.
Al jarenlang bestaat de vraag naar meer bos en naar beter toegankelijk bos. Helaas kan minister
Schauvliege (CD&V) na tien jaar minister van natuur te zijn, nog steeds niet precies zeggen hoeveel
bos er nu in Vlaanderen is. En ze heeft al helemaal geen plan om de bosoppervlakte effectief uit te
breiden. Tijdens een debat hierover maakte Piet duidelijk wat hij daarvan vindt.
ONDUIDELIJKHEID

SPEELBOSSEN

In plaats van deze omstreden

Er is de laatste jaren al heel wat
te doen geweest over de Vlaamse
bossen. Welke bossen moeten we
(bijkomend) beschermen? Hoe
doen we dat best? Opvallend
daarbij is dat we blijkbaar nog altijd
niet beschikken over een degelijk
meetinstrument dat ons kan zeggen
hoeveel bossen we in Vlaanderen
hebben. De cijfers schommelen van
minder dan 140.000 ha tot meer dan
170.000 ha.

Piet steunt de vraag van onder
meer de jeugdsector om over meer
speelbossen te kunnen beschikken,
maar vindt de nieuwe regeling die
de minister voorstelt geen goed idee.
En hij heeft daar goede argumenten
voor. Zo kan de minister deze nieuwe
regeling enkel opleggen voor de
bossen die de Vlaamse overheid zelf
in beheer heeft. Maar wie weet wie de
eigenaar van een bos is?

maatregel te nemen, zou de minister

TOEGANKELIJKHEID

Verder heeft de minister over deze
radicale maatregel géén overleg
gepleegd en heeft ze er dus ook geen
draagvlak voor. Overleg nadat de
beslissing genomen is, is de wereld
op zijn kop. Bovendien neemt de
minister nadrukkelijk afstand van
het voorzorgsprincipe waarbij de
kwetsbaarheid van de Vlaamse
bossen het uitgangspunt was. Door
de totale toegankelijkheid van elk
bos als uitgangspunt te nemen,
zal de Vlaamse natuur nog verder
onder druk komen te staan. Piet
zijn grootste kritiek is echter dat de
minister hiermee geen enkele hectare
extra bos realiseert. En dat zou de
eerste prioriteit van de minister
moeten zijn!

Aan de discussie over de
bosoppervlakte werd onlangs nog
een nieuwe discussie toegevoegd: de
discussie over de toegankelijkheid
van de Vlaamse bossen. Minister
Schauvliege kondigde immers aan
dat ze de bestaande regel radicaal
wil omgooien. Dit wil zeggen dat
bossen voortaan niet meer enkel
toegankelijk zullen zijn op de
paden en in de aangeduide (speel)
zones, maar overal. Omdat de
minister ook wel beseft dat de
meeste bossen erg kwetsbaar zijn,
zal ze de administratie voor elk bos
laten nagaan of deze omgekeerde
toegankelijkheidsregel toch niet moet
ingeperkt worden.

EXTRA BOS?

beter met de bos- en jeugdsector
samen rond de tafel gaan zitten om
in overleg tot afspraken te komen
die zorgen voor meer toegankelijke
bossen zonder dat de biodiversiteit
daar het slachtoffer van wordt.

PIET DRINGT AAN OP BETERE BESCHERMING
HISTORISCH ERFGOED ROTSELAAR
Rotselaar heeft best wat waardevolle monumenten en
landschappen. Helaas zijn ze er niet altijd al te best aan toe.
Schrijnend voorbeeld hiervan is de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van
de Akker. Deze kleine barokkapel werd gedurende vele jaren zwaar
verwaarloosd. Het gebouw dateert uit de vroege achttiende eeuw
en is voornamelijk opgetrokken uit baksteen met beperkt gebruik
van de kenmerkende kalk- en ijzerzandsteen uit het Hageland.
Niet alleen de kapel, maar ook de twee linden die voor de kapel
staan, zijn al vele jaren beschermd erfgoed.
Door de alertheid van Piet werd erger voorkomen! Na een
interventie bij minister-president Geert Bourgeois (N-VA) die ook
voor erfgoed bevoegd is, werd er ingegrepen. Een specialist kwam
ter plaatse vaststellen hoe dringend de restauratie was en spoorde
de eigenaar aan om eindelijk uitvoering te geven aan de reeds lang
opgemaakte restauratieplannen.
Piet is echter niet alleen bekommerd om het erfgoed uit Rotselaar.
Zijn belangstelling gaat uit naar alles wat met cultuur te maken heeft.
Onlangs diende hij samen met een aantal collega’s een voorstel in
om erfbelasting te kunnen betalen door kunstwerken af te staan aan
de Vlaamse Gemeenschap.

BEGROTINGSDEBAT
NATUURBELEID

PIET SCHRIJFT OPNIEUW RAPPORT
VOOR RAAD VAN EUROPA

Tijdens het begrotingsdebat
drong Piet opnieuw aan op het
verder verfijnen van de digitale
jachtplannen zodat iedereen
gemakkelijk kan zien waar er
in Vlaanderen gejaagd mag
worden. Ook de manier waarop
onterecht ingekleurde percelen
uit jachtplannen kunnen worden
geschrapt, moet vereenvoudigd
worden.
Piet rekent op de minister voor
het verder opstellen en uitvoeren
van soortenbeschermingsplannen
(SBP). Deze bevatten concrete
maatregelen en initiatieven
om de populatie van
bedreigde diersoorten beter te
beschermen. Recent werden
SBP’s goedgekeurd voor de
vroedmeesterpad, de grauwe
klauwier, de hazelmuis en een
aantal vissen.

“

Zorgzaam omspringen
met ons historisch erfgoed is een
verantwoordelijkheid van iedereen.

“

Piet blijft ook in
Europa strijd voeren
tegen de verdrukking
en vervolging van
LGBTI’s

Nog te veel lidstaten van de Raad van Europa hebben een moeilijke
verhouding met de volledige gelijkheid van LGBTI’s. Als Algemeen
Verslaggever bij de Raad van Europa voor de rechten van LGBTI’s, neemt
Piet vaak het voortouw om problemen aan te kaarten en te zoeken naar
politieke druk om zo het probleem te helpen oplossen.
Sinds april is Piet al actief (vaak achter de schermen) om de barbaarse
vorm van homovervolging in Tsjetsjenië aan te pakken. Tijdens recente
ontmoetingen in Brussel en Warschau probeerde hij voldoende elementen
te verzamelen om een rapport te schrijven voor de Raad van Europa over
deze vorm van discriminatie en zelfs foltering binnen Europa. Piet wil in zijn
rapport de specifieke juridische situatie uit de doeken doen, maar evenzeer
de maatschappelijke context waarbinnen deze situatie zich voordoet. Zo wil
hij uitgebreid ingaan op de rol van eergerelateerde misdrijven die vaak door
familieleden worden begaan.
Omdat Tsjetsjenië deel uitmaakt van de Russische Federatie, wil Piet zeker
ook de invloed van Rusland onderzoeken. Poetin houdt de Tsjetsjeense
machthebbers duidelijk de hand boven het hoofd en laat zelfs toe dat de
Tsjetsjeense president ontkent dat er homo’s in Tsjetsjenië zijn. Piet zal ook
persoonlijke getuigenissen van Tsjetsjenen verzamelen om zo zijn collega’s
duidelijk te maken over welk soort gruwelijke daden het gaat. Het rapport
van Piet zal wellicht in juni in Straatsburg besproken worden.

In 2015 (meest recente cijfers)
stierven in Vlaanderen 1051 personen
door zelfdoding. Hiermee scoort
Vlaanderen erg slecht in vergelijking
met al onze buurlanden. Piet zet zich
in het parlement al 10 jaar in voor de
preventie van zelfdoding. Belangrijke
pijler in het preventiewerk is het
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie
waarover Piet regelmatig de minister
ondervraagt.

Als nationalistische partij is de N-VA solidair met volkeren die vreedzaam streven
naar meer autonomie voor hun gemeenschap. Zonder vanuit Brussel te bepalen
hoe de toekomst er voor hen uit moet zien, steunt de N-VA het recht van de
Catalanen om zelf over hun toekomst te beslissen. De brute macht die Spanje
gebruikte om het referendum van 1 oktober de kop in te drukken, was ongezien
in Europa en het stilzwijgen van de Europese instellingen was beschamend!
Piet: “Dat er momenteel nog altijd Catalaanse ministers en leiders van de
Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging in de cel zitten, is onbegrijpelijk. Hun
enige ‘misdaad’ is het hebben van een politieke overtuiging en het opkomen voor
een onafhankelijk Catalonië.”
Ondertussen zijn er in Catalonië nieuwe verkiezingen geweest. Opnieuw hebben
de partijen die streven naar Catalaanse onafhankelijkheid een meerderheid
in het parlement. Madrid kan niet langer doen alsof het autonomiestreven
niet bestaat. Er is maar één uitweg uit de politieke impasse en dat is de
onderhandelingstafel. Europa kan niet langer zwijgen en moet Spanje de weg
naar de onderhandelingstafel wijzen.

Heb je zin om met twee een exclusieve rondleiding in het
Vlaams Parlement te krijgen, afgerond met een lekker
etentje in de Daktuin? Piet is hiervoor graag jullie gastheer.
Waag je kans en stuur of mail je antwoord
uiterlijk 15 februari naar:

piet.debruyn
@n-va.be

of

Vlaams Parlem
ent
N-VA Fractie
tav Piet De Bru
yn
1011 Brussel

VRAAG:
Op 7 december trok een grote betoging van Catalanen door
Brussel. Ook de N-VA was van de partij. De partij stapte op
achter de slogan ‘Vandaag zijn we allemaal Catalanen’. Hoe
zeg je dit in het Catalaans?
Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘Fons en Tone’. Uit de
vele juiste antwoorden trok de onschuldige hand Luc Torrekens uit
Herent.

Helpende
handen gezocht!
In oktober zijn er
gemeenteraadsverkiezingen.
Wil jij je inzetten voor de campagne
van Piet? Geef dan snel een seintje.
Mailen kan naar
piet.debruyn@n-va.be.
Je bent meer dan welkom!
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