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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 6 februari 2020

Ruimte - Omgeving

Voor eensluidend uittreksel

algemeen directeur 
waarnemend

Nancy Roelands

burgemeester-voorzitter

Walter  Horemans

16 2020_CBS_00099 Voering van promotie- en sensibilisatiecampagnes - 
ondertekening bomencharter - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; mevrouw Ingeborg Van Hoof, derde schepen; de heer 
Stefaan Lambrechts, vierde schepen; mevrouw Suzy Put, vijfde schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, 
OCMW-voorzitter; mevrouw Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Hendrickx, eerste schepen; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden 
bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen). 
Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de 
(geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit. 

Via het bomencharter, een burgerintiatief van Jo Maes (burger met passie voor bomen), wordt het 
engagement om meer bomen te planten van de lokale besturen en de partners geformaliseerd.
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Argumentatie
In het kader van de beleidsdoelstelling "we planten nieuwe bossen aan in samenwerking met 
Regionaal Landschap Rivierenland bosgroep Antwerpen Zuid en Natuurpunt"  streeft de gemeente 
Berlaar naar 1 extra boom per legislatuur per inwoner (zowel op openbare als privé terreinen). 

Via het bomencharter wordt dit engagement geformaliseerd en vertaald in het aanplanten van 
bijkomend 11.000 bomen. 

De partijen die het bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking, kennisdeling en 
geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau m.b.t. het thema "planten van bomen". 

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn 
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere 
wettelijke en decretale bepalingen

Besluit
Artikel 1
Het college engageert zich om in deze legislatuur in te zetten op 1 extra boom per inwoner van 
Berlaar. In kader van dit engagement ondertekent het college het bomencharter.

Artikel 2
Het college geeft de schepen van leefmilieu, Ingeborg Van Hoof, machtiging om het charter te 
ondertekenen. 

Bijlagen
1. Bomencharter Berlaar.pdf



Bomencharter voor Vlaanderen (2019-2024)

Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen en de overige partners die samen zo 
veel mogelijk bijkomende bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024.

Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden 
bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en 
overstromingen). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze 
bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

Via het Bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd. 
De partijen die het Bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking, kennisdeling en 
geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau m.b.t. het thema ‘planten van bomen’.
Iedereen behoudt evenwel steeds de volledige vrijheid om concrete invulling te geven aan het 
geformuleerde engagement. 

De algemene coördinatie van het project en de telling van het aantal geplante bomen verloopt via  
Jo Maes, een burger met een passie voor bomen. De lokale besturen en de partners verbinden zich 
er toe de volgende gegevens door te geven aan Jo Maes1, indien deze gegevens gekend zijn : het 
aantal geplante bomen, locatie (welke gemeente/stad), periode van het jaar, de betrokken partners 
en een korte beschrijving van het project. Op die manier wordt het aantal geplante bomen zo correct
mogelijk geregistreerd. Het aantal geplante bomen wordt vermeld op de website 
https://www.bomencharter.be, de onderliggende gegevens (zie hoger) worden geregistreerd en 
bewaard door Jo Maes.

Lokale besturen

De gemeente Berlaar streeft er naar 11.000 bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van
de gemeente in de periode 2019-2024.

naam, functie, datum, handtekening

1 via soswelzijn@yahoo.com
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