Nieuwsbrief voorjaar 2020

Bekijk de webversie

Online lezing 7 september
Wat is biodiversiteit? En waarom is het belangrijk?
Biodiversiteit lijkt haast een modewoord. Te pas en te onpas wordt er met dit woord gegooid.
Soortenrijkdom lijkt het Nederlandse woord. Maar wat is het belang op wereldschaal en in uw
achtertuin. Wat heeft biodiversiteit te maken met natuurlijk evenwicht, ecologie,
voedselpiramide, ecosysteem, een gezond milieu. Waardoor wordt de biodiversiteit bedreigd en
hoe dat te keren.
Tijdens een gratis te volgen online lezing zal Theo Hesen, de kersverse voorzitter van de
Vereniging Natuur en Milieu Wijchen, uit te doeken gaan doen hoe het in elkaar steekt. De
online-bijeenkomst start dinsdag 7 september om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.
De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door de PvdA Wijchen-Beuningen-Druten. Vereniging Natuur
en Milieu Wijchen heeft voor de zomervakantie alle politieke partijen uit de Wijchense Raad
aangeboden om aan de leden, raadsfracties en programmacommissies het belang van natuur
en milieu, ook op gemeentelijk niveau toe te komen lichten. De PvdA is de eerste partij die
hierop inhaakt.
U klikt voor aanvang van de bijeenkomst op deze link online meeting biodiversiteit.

Nieuw bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er verkiezingen geweest voor het bestuur van de
Vereniging. Voorzitter Rina Pijnappels was aftredend en niet herkiesbaar. Wij bedanken haar
nogmaals voor de vele jaren dat zij de vereniging met veel inzet geleid heeft.
Jan de Boer (penningmeester) en Juul Adang (secretaris) blijven in functie. Theo Hesen,
bekend als woordvoerder van het team natuurbeleid, is gekozen als nieuwe voorzitter. Selmar
Burger (vogelexcursies), Pieter Hermens (kerkuilen), Marco Plomp (amfibieën) en Hans Jaegers
(knotwilgengroep) zijn op voordracht van hun teams ook tot bestuurslid gekozen. In de praktijk
waren zij dat al, maar dat is nu ook formeel bevestigd.

Gemeenteraadsverkiezingen
De Vereniging heeft voor de zomervakantie aan alle partijen in de Wijchense Raad (en partijen
die aan de verkiezingen deel willen nemen) een wensenlijst gestuurd voor de
verkiezingsprogramma’s en het college-akkoord 2022-2026.
Het afgelopen jaar hebben wij een omslag in de Raad gezien, zeg maar een soort groene golf.
Met name het Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit dat door de Raad vastgesteld is, vormt een
grote stap voorwaarts. We zien echter dat het College en een aanzienlijk deel van het
ambtenarenkorps nog niet geraakt is door de Groene Golf. De snelheid waarmee de uitvoering
van het beleidsplan gebeurt laat nog veel te wensen over. Bij bestemmings- en bouwplannen
blijft nog veel te vaak aandacht voor natuur en milieu achterwege.
Naast 10 concrete punten vragen we daarom voor een aparte “groene” wethouder die de meest
relevante beleidsterreinen in zijn portefeuille krijgt. Op basis van verkiezingsprogramma’s en
daden zullen we partijen t.z.t. de “groene maat” gaan nemen. Wordt vervolgd.

Volg ons op facebook
Op de Facebookpagina #natuurwijchen vindt u regelmatig wetenswaardigheden over de natuur
in Wijchen. Bijzondere of grappige waarnemingen. Maar ook actualiteiten op het gebied van
natuurbescherming, gemeentelijk beleid, excursies en bijeenkomsten etc. Aanbevolen.
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