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Aan: de Informateur van het Gemeentebestuur van Vught 

Dhr. Bert Pauli  

Per e-mail via griffie@vught.nl 

 

 

Betreft: Groene wensen voor College van B&W 

 

 

Vught, 3 december 2020 

 

 

Geachte heer Pauli, 

 

Graag vragen wij u om in uw informatiewerk het volgende mee te wegen. 

 

Toen de Vughtse politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s opstelden stuurden wij alle partijen 

onze wensenlijst voor een groener Vught. Zie de bijlage bij deze brief. Het doet ons deugd dat alle par-

tijen in hun programma’s opnamen dat Vught een mooie groene gemeente moet blijven, dat er meer 

groen en bomen moeten komen, dat er bijgedragen moet worden aan het Klimaatakkoord en de ener-

gietransitie en dat we ook in Vught moeten werken aan een duurzamer samenleving. 

 

We zien ook dat alle partijen inwoners en organisaties eerder en beter willen betrekken bij de besluit-

vorming. De afgelopen tijd heeft de NMV bezwaarschriften, zienswijzen en beroepen ingediend. Dat 

kunnen we in de toekomst voorkomen als de roep van alle partijen om beter vooroverleg tot beleid 

wordt gemaakt.  

 

Onze eerste wens is dus om in een bestuursakkoord op te nemen dat “groen advies” standaard wordt 

meegenomen in besluitvorming over zaken die invloed hebben op natuur, milieu en landschap van 

Vught. De NMV wil dat groene advies graag leveren. 

 

Met Helvoirt krijgt Vught veel buitengebied erbij. Daar liggen bedreigingen en kansen. Wij vragen het 

nieuwe college om een herbezinning op de functies van ons buitengebied. Met als startpunt: natuur ver-

sterken; landschap beschermen; dieren, vogels en insecten laten leven; groene plekken verbinden.  

 

Graag aandacht in het bestuursakkoord voor de IJzeren Man. Ongebreidelde bedrijvigheid en gepar-

keerd blik kan een nieuw college hier nu voorkomen. Zet ook in op behoud van groen en neem het 

dorpse karakter van Vught, Cromvoirt en Helvoirt als uitgangspunt. Kies voor inbreiding in plaats van uit-

breiding. Wees zuinig met ruimtegebruik. Geen woonwijken in het buitengebied. 
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Voor de klimaatadaptatie hopen wij op beleid om regenwater niet af te voeren maar vast te houden. 

Ook vragen wij om steun voor klimaatneutrale energievoorziening. Maar we waarschuwen voor zonne-

weides en windmolens in het landschap. Maak nieuwbouwwijken energieneutraal. 

 

De ombouw van de N65 leidt onvermijdelijk tot bomenkap. Dus kom met een ambitieus Vughts bomen-

plan. Als een plan natuur laat sneuvelen moet er echte compensatie komen met echte natuur, in de 

buurt. Plant nieuwe bomen waar je maar kunt. 

 

Graag zijn wij bereid met u over onze wensen van gedachten te wisselen. Indachtig onze eerste wens: 

een nieuw bestuursakkoord voorzien wij graag vooraf van een “groen advies”. 

 

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de lijsttrekkers. 

 

Hoogachtend, 

Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, 

w.g. 

 

Johan Smeulders, voorzitter 

 

 

 

 

 

Bijlage: wensenlijst NMV voor partijprogramma’s 



 

 

 

Vught, groene landelijke gemeente  

Ideeën voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020 
 

Op 18 november zijn er raadsverkiezingen. Door de komst van Helvoirt bij Vught zijn het tussentijdse 

verkiezingen voor een zittingsperiode van 5 jaar. Daarin kunnen we veel doen voor natuur en milieu! 

 

Per 2021 wordt Vught uitgebreid met Helvoirt. Er komt dan veel buitengebied bij. We hebben in Neder-

land een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruithollende biodiversiteit. Ook in Vught 

en Helvoirt. Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aan-

tal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught.  

 

RIJKER BUITENGEBIED 

 

 Het buitengebied is op z’n retour: bomenkap, bodemuitputting, uitsterven van insecten en vogels, 

verrommeling van het landschap. Dat is slecht voor onze gezondheid, voor ons welzijn, voor onze 

toekomst. Het is nog niet te laat. We zien ook goede ontwikkelingen. Maar meer bedreigingen.  

 

 NMV roept op om ook in Vught en Helvoirt gestalte te geven aan de nationale opgave van stikstof-

sanering. Niet alleen voor natuurherstel, maar ook om weer nuttige initiatieven mogelijk te maken. 

Vught kan actief bijdragen aan de zoektocht naar te saneren stikstofproductie. 

 

 Ruimtelijke opgaven kunnen conflicteren met landschaps- en natuurwaarden. Windmolens, zonne-

parken, veehouderij, vrijkomende agrarische bebouwing, woningbouw, recreatie, nieuw bos: ze 

vragen snel na de verkiezingen om een herbezinning op de functies van ons buitengebied. 

 

 Kom met een integrale visie op het buitengebied. Met als startpunt: natuur versterken; landschap 

beschermen; dieren, vogels en insecten laten leven; groene plekken verbinden. Het Van Gogh Na-

tionaal Park moet méér worden dan een marketingtruc, maar het landschap echt gaan verbeteren. 

 

 Door verdroging is er meer kans op verwoestende bosbranden. Zorg voor een hogere waterstand in 

het nationaal park, meer oppervlaktewater en goede doorgangen voor de brandweer. Ruim ach-

tergebleven bouwvallen op. Help boswachters bij hun strijd tegen wildcrossers en afvaldumpers. 

 

 Meer en meer boeren stoppen. Hun land moet snel een andere bestemming krijgen, liefst nieuwe 

natuur. Bebouwing kan ‘wonen’ worden, mits kleinschalig. Geen lelijke of schadelijke niet-

agrarische bedrijven in het landschap, geen verdergaande verrommeling.  

 

 Bescherm en herstel cultuurlandschap zoals zandpaden en landgoederen. Stimuleer gebruik van 

het voorpootrecht en bevorder een groen lanenlandschap. Laat alle bermen bloeien. Bescherm de 

IJzeren Man tegen commercie, ongebreidelde horecabedrijvigheid en geparkeerd blik. 

 Stel duurzaamheidseisen aan het pachten van gemeentegronden. De duurzaamst werkende boeren 

moeten voorrang krijgen. Steun natuurinclusieve agrarische initiatieven en geef voedselbossen de 

ruimte. Verscherp de regels tegen ‘verglazing’ en ‘plastificering’ van landbouwgrond. 
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 Geef fauna meer kans. Bescherm dassen die de Guldenberg en Margriet oversteken. Verstrek nest-

kasten of neststenen voor meer stadsvogels. Ontmoedig gebruik van glyfosaat en andere vergiften. 

Zaai gemeentevelden in met kruidig en bloeiend groen, zodat hier meer insecten komen. 

 

 Werk actief mee aan de geplande ontwikkeling van het NatuurNetwerk Brabant, met name in het 

Helvoirts Broek. Benader Landgoedeigenaren om actief mee te werken aan het verwezenlijken van 

natuur en milieudoelstellingen en het vergroten van de beleefbaarheid van het landschap door alle 

inwoners van de gemeente.  

 

GROENERE DORPEN 

 

 Zet in op behoud van groen en houd het dorpse karakter als uitgangspunt. Koppel aan rode inves-

teringen de plicht tot fysieke verfraaiing van het omliggende landschap. Kies voor inbreiding in 

plaats van uitbreiding. Wees zuinig met ruimtegebruik. Geen woonwijken in het buitengebied. 

 Klimaatadaptatie: regenwater niet afvoeren maar vasthouden. Leg extra rioolheffing op grote ver-

harde terreinen. Creëer waterbergingen, stimuleer groene daken en afkoppeling van goten met 

subsidie. Steun plaatsing van regentonnen. Bevorder moestuinen en collectieve tuinplannen. 

 Kom met een ambitieus Vughts bomenplan. Kapvergunning moet van: ‘ja, mits’, naar: ‘nee, tenzij’. 

Als een plan natuur laat sneuvelen moet dat niet meer afgekocht kunnen worden met geld maar 

moet er echte compensatie komen met echte natuur, in de buurt. Plant bomen waar je maar kunt. 

 

SCHONER ENERGIEGEBRUIK 

 

 Steun klimaatneutrale energievoorziening, met bedrijven en bewoners. Zonnepanelen op lege da-

ken, te beginnen met gemeentegebouwen. Geen zonneweides en windmolens in het landschap 

maar primair op bedrijfs- of verkeerslokaties. Maak nieuwbouwwijken energieneutraal. 

 

 Speel in op de toename van elektrisch vervoer door te zorgen voor goede parkeervoorzieningen en 

voldoende oplaadpalen. Maak in elke wijk, op bedrijventerreinen en in het centrum ruimte voor 

het plaatsen van (elektrische) deelauto’s. 

 

 Geef de fiets ruim baan door te zorgen voor voldoende en goede fietspaden en stallingsmogelijk-

heden. Faciliteer de elektrische fiets door samen met omliggende gemeenten te werken aan hoog-

waardige regionale fietsverbindingen.  

 

 Gebruik nieuwe technologie om autoverkeer minder te laten stoppen. Beperk geluidshinder door 

gelijkmatig rijgedrag te bevorderen, stil asfalt te gebruiken en zo nodig geluidsschermen te plaat-

sen. Overweeg in de hele Vughtse dorpskom een 30km/u-limiet, zoals in Cromvoirt en Helvoirt. 

 

 Meer beplanting bij verkeerswegen tegen fijnstof. Stel in woonwijken milieuzones in, conform het 

nieuwe Rijksbesluit, voor schonere lucht. Voor elke oude boom die moet wijken voor de N65 moe-

ten in de nabijheid tien jonge boompjes terugkomen om hetzelfde milieueffect te krijgen.  


