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Maakt Vlaanderen de burgers en de natuur monddood?
Grootouders vragen parlementsleden om ontwerpdecreet te wijzigen

Volgende week woensdag 19 mei debatteert en stemt het Vlaams parlement over een ontwerp
van decreet, dat de inspraak- en beroepsmogelijkheden van de burger bij
omgevingsvergunningen sterk wil beperken.
Bij milieu- en natuurverenigingen, juristen, academici en burgers heerst grote ongerustheid en
zelfs woede over deze demarche. Zo verzamelde een recent gelanceerde petitie op korte tijd al
meer dan 18.000 handtekeningen.
In een scherpe brief aan de Vlaamse parlementsleden wijzen de Grootouders voor het Klimaat
op de grote tegenstelling tussen de aangekondigde klimaatambities en deze demarche.
“..Wij begrijpen dit echt niet. Net nu er – wereldwijd - zoveel bewustwording is rond natuur,
milieu en klimaat, net nu er een draagvlak groeit om de leefbaarheid van mens en omgeving te
beschermen, in een tijdsgewricht bovendien waarin bedrijfs- en wereldleiders het voortouw
nemen in duurzaamheid, geeft de Vlaamse overheid het signaal geen tegenspraak te
dulden.” schrijven de Grootouders.
“Terwijl we door de overheid – of het nu over covid gaat of over klimaat - steeds meer
gewezen worden op het algemeen belang, worden we door dit decreet opnieuw
beperkt tot het persoonlijke belang. “
Als Grootouders roepen ze dan ook op om het kortetermijndenken te verlaten en te denken
aan de toekomst van kleinkinderen en de generaties erna.
“We zijn grootouders. We kijken terug op ons leven en vooruit naar dat van onze kinderen en kleinkinderen.
Zij staan voor de grote uitdaging om het milieu, de natuur, de leefbaarheid en al wat kwetsbaar is in deze
wereld naar een nieuw evenwicht te leiden. Ze willen dat doen samen met de overheid, als partners. Ze
willen vertrouwen en niet het wantrouwen dat uit enkele cruciale passages van dit
ontwerpdecreet spreekt.”
De Grootouders eindigen hun brief met een uitgestoken hand en roepen de parlementsleden op om ook hier
bruggen te bouwen tussen meerderheid en oppositie.
Deze brief werd mee ondertekend door 65 ambassadeurs van Grootouders voor het klimaat, academici,
wetenschappers, oud-poliici, acteurs, auteurs en mensen uit het middenveld.
Zo werd de brief o.a. getekend door… ( lijst ondertekenaars onder de open brief)
Link naar de open brief:
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/wp-content/uploads/simple-file-list/
Openbrief_decreeet_VlaParl_210511.pdf

Link naar de petitie:
https://www.11m.be/petitions/maak-onze-natuur-niet-monddood?
fbclid=IwAR0oypWuIkTeHZ7MTx7uLfkznlgVTqMP6PCFwKA3mp71Uju3834IrmeR6xE
Link naar onze volledige persmap:
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/persmap/
contact:
Bernard Hubeau, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be
Perscontact: Koen Platevoet – pers@grootoudersvoorhetklimaat.be – 0498.51.68.42

