BEKENDMAKING - OPENBAAR ONDERZOEK

Onderwerp:

Voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest
kwetsbare waardevolle bossen

Datum van bekendmaking:

16.05.2017

Registernr.:

17-00109

Dossier:

Agentschap Natuur en Bos

Inzage dossier:

Tot vrijdag 14 juli 2017 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij de
Sector openbare ruimte of Wonen en Ondernemen– Kasteelhoeve (Schuur), de
Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek, 02 451 68 50, openbareruimte@dilbeek.be.
Volledig
plan
kan
geraadpleegd
worden
via
een
geoloket
op
www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

Bezwaren of
opmerkingen:

Via het geoloket of via het opmerkingsformulier (te bekomen bij dienst Openbare
Ruimte of Wonen en Ondernemen)

De burgemeester brengt ter algemene kennis aan het publiek:
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op
31 maart 2017. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid
een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook
wel zonevreemde bossen genoemd.
Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied,
recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming.
In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die
niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus
kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via
een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.
Opmerkingen kunnen allen betrekking hebben op het feit of een voorlopig vastgesteld meest kwetsbaar
waardevol bos al dan niet voldoet aan de wetenschappelijke criteria op basis waarvan de ontwerpkaart
is opgemaakt.
Daarnaast zijn opmerkingen mogelijk over de wettelijke criteria, over het feit of al dan niet sprake is van
bos en of er beslist beleid bestaat waarbij ontbossing van een aangeduid bos reeds definitief beslist is.

In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Willy Segers
burgemeester
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