
1.1 Natuur in Erpe-Mere 
1.1.1 Straatverlichting 

Op zeer korte termijn dient het volledige straatverlichtingspark omgebouwd te worden naar 
LED-verlichtingmet individuele sturing. De individuele sturing moet passen binnen een uit te 
werken lichtplan. 
1.1.2 Windturbines in industriezones 

Binnen onze opdracht om de CO2-uitstoot te beperken past het bouwen van windturbines met 
beperkte hoogte voor individuele toepassing in de industriezones. 
1.1.3 Behoud van groene ruimtes 

Er dient maximaal ingezette worden op het behoud van de groene open ruimtes die nog 
resten.  
1.1.4 Sluikstorten 

Er moet krachtdadig opgetreden worden tegen sluikstorten. 

 
1.1.5 Begraafplaatsen 

We dringen aan op een verdere vergroening van de begraafplaatsen en op het streven naar 
meer éénvormigheid om het onderhoud te beperken. Niet elke deelgemeente heeft zijn eigen 
begraafplaats nodig. 
1.1.6 Onderhoud van privé-tuinen 

We willen informeren en ondersteuning voorzien voor onze inwoners bij het op een 
milieuvriendelijke manier onderhouden van hun tuinen. Ook het ondersteunen van 
groepsaankopen kan hier een bijdrage voor zijn. 
1.1.7 Periodiek onderhoud van waterlopen 

STERK! dringt erop aan om het periodiek onderhoud van waterlopen (grachten en beken) op 
te drijven ter preventie van wateroverlast in woonzones. 
1.1.8 Recuperatie van grondwater 

STERK! promoot de invoering van de verplichting om uit bouwputten opgepompt water op te 
slaan en ter beschikking te stellen van tuinders en landbouwers. 
1.1.9 Fossiele brandstoffen in gemeentelijke gebouwen 

STERK! wil een gefaseerde vervanging van stookketels met fossiele brandstof (olie, gas) in 
onze gemeentelijke gebouwen. Het bannen van gas in de in aanbouw zijnde gebouwen moet  
een eerste stap zijn (cultuurhuis, polyvalente zaal Aaigem, sport- en jeugdlokaal op 
Steenberg). 
1.1.10 Burgemeestersconvenant - burgerparticipatie 

Erpe-Mere heeft zich geëngageerd om de CO2-uitstoot met 40% te beperken tegen 2030. 
STERK! vraagt om onmiddellijk te starten met het inrichten van een correcte opleiding door 
deskundigen voor geïnteresseerde burgers om samen te werken naar oplossingen. 
Burgerparticipatie! 

Binnen dezelfde context wil STERK! evalueren of financiële ondersteuning via gemeentelijke 
subsidies haalbaar is. 



1.1.11 Insect-vriendelijke bermen 
Bermen en groenstroken worden steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in 
het algemeen. STERK! stelt voor om bij iedere maaibeurt afwisselend een gedeelte over te 
slaan, zodat insecten meer kans maken. 


