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Stem groen, groener, groenst!
De afgelopen tijd zien we een “groene golf” in de gemeenteraad. Een Beleidsplan Natuur en
Biodiversiteit, bloemrijke akkerranden enz. Daar zijn we heel blij mee. Ook omdat die voorstellen vaak
brede steun krijgen. En nee, nog lang niet alles is groen genoeg. In bv. gebiedsvisies en
bestemmingsplannen blijft de natuur vaak een ondergeschoven kindje.
Natuur Wijchen heeft de politieke partijen een groene wensenlijst
gestuurd voor hun verkiezingsprogramma’s. In die wensenlijst
stonden 12 wensen op het gebied van biodiversiteit en natuur,
milieu en klimaat. Wij hebben gekeken wat er in de
verkiezingsprogramma’s terug te vinden is van die wensenlijst.
Want de gemeentelijke kieswijzers doen het belang van natuur en
biodiversiteit, milieu en klimaat wel erg tekort. Zonder
ingewikkelde tabellen en berekeningen levert dat de volgende
groene “ranglijst” op:
1. De groene achterblijvers:
Wijchen Lokaal: zuinig zijn op de natuur = geen onkruid en geen wilde dieren in de bebouwde kom:
dus weg met alle planten die leuk zijn voor bijen en vlinders? Dat betekent naar de letter geen vlinders
en bijen, eekhoorns, konijntjes en egels, geen vogels! U begrijpt, wij begrijpen hier niets van.
VVD: meer groene plekken in de wijken en kernen, zoals struiken en plantenbakken. U begrijpt, onze
visie op dit gebied is stukken ruimer……
2. De groene middenmoters
CDA: hier al echt meer positieve aandacht voor onze onderwerpen. Met meer uitwerking zouden we
wel blij zijn geweest.
K8W: ruim meer woorden, maar vaak weinig concreet. Wij zouden blij worden van meer groen
doorzettingsvermogen. K8W probeert een groot publiek te bedienen, Dat levert meer en minder groene
initiatieven op.
Nog geen eenduidige groene golf. Ons idee? Kies een echt groene kandidaat.
3. Het groene erepodium
D66: kort en concreet, we zien de nodige elementen uit onze lijst terug, maar hadden die toch wel
graag ietwat verder uitgewerkt gezien. Doet de partijkleur eer aan.
PvdA: hier vinden we de meeste punten van onze lijst terug. We missen nog de “groene” wethouder
(zie verderop). Duidelijk en concreet geformuleerd.
Groen Links: het langste verhaal over natuur en biodiversiteit. Maar ook het meest veeleisende
programma in het groen. Als enige ook voor een “groene wethouder”. Het is echt te veel tekst voor een
verkiezingsprogramma. Maar à la dan heb je ook wat.
Onze grootste wens: Wij zouden graag in het College een groene wethouder zien. Een wethouder
die natuur en openbaar groen, duurzaamheid en milieu, ruimtelijke ordening en recreatie als een
integraal pakket zou hebben. Dat is verreweg de beste manier om serieus een groen beleid te
realiseren. Dus wie weet wat er in de Collegeonderhandelingen nog bereikt kan worden. We doen daar
natuurlijk graag ook een duit in het zakje. Het is in ieder geval duidelijk wat de top 3 voor groene
kiezers is.
Stem op uw groenste kandidaat! Stem Wijs, Stem Groen:
voor natuur en biodiversiteit, milieu en klimaat !

Gezocht: secretaris
Onze secretaris, Juul Adang, is wel van het multitasken. Maar vooral ook steeds drukker met de
Stichting Butterfly, die zich inzet voor hergebruik van materialen en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Wil jij haar opvolgen? Het organiseren van bestuursvergaderingen (agenda en notulen), de post van de
vereniging, (mee) organiseren van bijeenkomsten (algemene ledenvergadering, jubilea etc.),
communicatie met de leden. Heb jij een beetje organisatorische en administratieve talenten en wil je
die inzetten?
Of heb je nog wat vragen? Mail voorzitter@natuurwijchen.nl.

Jubilarissen: 25 jaar wilgen knotten
Het bestaat echt, we hebben maar liefst drie knotters die al 25 jaar de Wijchense knotwilgen kort
houden.
Eef Kerkman, Peter van Dalen en Jos Fontaine steken al zo lang de handen uit de mouwen voor
natuur en landschap in Wijchen. Iedere winter weer met de zaag de bomen in.
We bedanken hen hartelijk voor hun grote inzet. Heel Wijchen is blij met hun geknotte wilgen.

Steeds meer ijsvogels in
Wijchen
Aan het Wijchens Meer zijn de ijsvogels alweer druk aan
het broeden. Hun holletje was nog niet schoongemaakt of
ze waren al aan het baltsen. We zagen al foto’s van het
paren.
En nu ook een ijsvogelwand in de Berendonck.
Leisurelands heeft daar gezorgd voor broedgelegenheid.
Iedere winter worden daar ijsvogels gesignaleerd. Laat
weten als je ze bij de wand bezig ziet.

Bestemmingsplan Thermen & Alverna
Onlangs lag het concept-bestemmingsplan voor het hotel in de Berendonck voor. Daar misten we toch
weer van alles in. Over beschermde en bedreigde diersoorten in het gebied geen woord. Zaken als
natuurinclusief bouwen en ecologisch beheer, waar de Gemeenteraad van besloten heeft dat die van
toepassing zijn, geen woord. Allemaal zaken die je in een bestemmingsplan moet borgen. U begrijpt,
we hebben daar een zg. zienswijze over ingediend. Waarbij aangetekend moet worden dat in dit geval
zowel de Thermen als ook Leisurelands al een heleboel stappen aan het ondernemen zijn om aan die
voorwaarden te voldoen.
En ja, het wordt druk in Alverna. Landal Green Parks, een grote campinguitbreiding, een camping en
een recreatiecentrum aan het Wijchens Ven. Wilde plannen op de Berendonck waar we al jaren te
maken hebben met verdroging van het vennengebied en een enorme toestroom aan wandelaars uit
niet alleen Wijchen, maar ook Heumen en vooral Nijmegen. De natuur krijgt het zwaar te verduren.

Wat doe jij voor klimaat & milieu?
Milieu en klimaat zijn niet alleen een zaak van de landelijke en
internationale politiek. Ook plaatselijk wordt er door Gemeenten en
andere organisaties van alles gedaan. Soms goed en soms kan het
beter.
In ieder geval moet het meer waar de inwoners van Wijchen bij
betrokken moeten worden. Wil jij je daar op een of andere manier
voor inzetten. Het organiseren van een zwerfvuil-actie of
commentaar op beleidsnota’s. Eigen ideeën welkom. Laat het
weten: voorzitter@natuurwijchen.nl.
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