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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Technische dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Verlenen van een subsidie voor de 
aankoop van een natuurgebied.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van 
natuurgebieden door natuurverenigingen.

 De aanvraag van 29.12.2020 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van twee percelen van de 
Valkendijk met alle bijlagen.

Verantwoording

 In 2020 kon vzw Natuurpunt 0,1616 hectare natuurgebied verwerven in het Meetjeslandse 
Krekengebied. De aangekochte percelen maken deel uit van een dijk in de Pennemanspolder. Ze 
palen aan andere percelen van dezelfde dijk die reeds in beheer zijn bij vzw Natuurpunt.

 Dit dijkje heeft, naast het ecologische belang, ook een grote erfgoedwaarde. Het is immers een 
voorbeeld van een tijdelijk inpolderingsdijkje. Wat in een later stadium steevast verder werd 



opgehoogd tot een zeewaardige dijk. Maar hier, ingevolge een snelle inpoldering van de 
aansluitende polder, in zijn eerdere staat bewaard is gebleven. Allicht het enige overgebleven 
voorbeeld daarvan in Vlaanderen. Wat wegens de verwerving door Natuurpunt nu ook duurzaam 
voor de volgende generaties is beschermd.

 Vzw Natuurpunt vraagt een gemeentelijke tussenkomst voor deze aankoop ten bedrage van 
€ 364,15. 

Aankoopprijs Subsidie Vlaams 
Gewest

Maximale subsidie 
door de gemeente

Restfinanciering door 
Natuurpunt

€ 2 560,52 € 2 068,33 € 364,16 € 128,03
 In het budget 2021 zijn de nodige kredieten voorzien onder investeringsenveloppe natuur, 

beleidsveld 0340, beleidsitem 034000, algemene rekening 6640000.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Er wordt een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van maximum € 364,15 aan vzw Natuurpunt, 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor de aankoop van percelen Afdeling 1, Sectie B, nrs. 279 en 343 te 
Assenede.

Art. 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 3
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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