
Stad ondertekent charter voor biodiversiteit met Natuurpunt

Zorgvoorhetmilieu

Op de foto van links naar rechts: Jacqui Stragier van Natuurpunt. An
neli es Van den Broucke van de milieudienst, milieuschepen Nadia
Staes en Jan Feys van de milieudienst. (Foto CLY)

• IZEGEM - Stad Ize
gem kreeg en tekende
een charter voor Bio
diversit eit punt ultqe
reikt w ordt aan lokale
overh eden, d ie er zich
dan t oe verbinden het
verli es van biodiversi
te it t erug te dringen.
Er loopt in de bib ook
een tentoonst elling
'Biodiversiteit, alles
han gt same n'.

Stad Izegem verbindt er zich toe
in de praktijk en op het terrein

het verlies van biodiversiteit terug
te dringen. Dat wil ze doen via een
plan met 10 actiepunten. Zo wil ze
onder andere sensibilisatieacties
rond natuur , leefmilieu en biodi
versiteit onderste unen, een trage
wegenbeleid en duurzame mobili
teit nastreven, groene en open
ruimtes vrijwaren, een natuurvrien
delijk berm- groen- en waterbeleid
voeren, lokale natuur- en groenzo
nes uitbouwen, populaire diersoor
ten (steenuilen, boeren- en gier
zwaluwen,. . .) in stand houden,
maximaal rekening houden met
milieu en natuur in het lokale plan
ning- en het vergunningsbeleid, de
randvoorwaarden voor een beter
milieu verbetere n en een eigen kli-
maatbeleid voeren. .
Maandagavon d overhandigde Jac-

qui Stragier van Natuurpunt in de
bibliotheek het charter aan schepen
van Milieu Nadia Staes, die het on-

, dertekende. In Vlaanderen zijn er
nu al 55 gemeenten die het onder
tekenden.

Biodiversiteit, alles hangt
samen
Tegelijkertijd 'werd de tentoonstel
ling 'Biodiversiteit, alles hangt sa
men' geopend. Daar verneem je
heel wat over dat onderwerp. De
expo behandelt vier thema's . Een
eerste thema gaat over onze be
hoeften: voeding, gezondheid,
diensten en materialen. Het tweede
thema handelt over ons dagelijkse
leven: werk, vrije tijd, spirituali-

.teit, kunst, geld en plezier. Een
derde thema heeft over onze hulp
bronnen : water, landbouw, bossen,
de zee en toerisme. Het vierde the
ma tenslotte gaat over onze uitda
gingen: kennis, samenleving, con
sumeren, leefgebieden en klimaat.
De tentoonstelling heeft plaats in
de Plantijn - en Erasmuszaal van de
Stedelijke bibliotheek en loopt nog
tot zaterdag 25 september. 'Ope
ningsuren: van maandag tot en
met vrijdag van 14 tot 20 uur en de
zaterdag van 9 tot 12 uur.

(IE)

o Volgend e week leest u alles
over de autoloze zondag op 19
september.


