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Antwoord college
De stad zet reeds in op het natuurvriendelijk (ecologisch en biodivers)
inrichten van particuliere tuinen door middel van volgende acties:
-

-

-

-

Boom zoekt grond: De stad organiseerde in 2020 voor de tweede
maal de actie ‘boom zoekt grond’ in samenwerking met VELT,
Natuurpunt en Klimaan. Binnen deze samenaankoop kochten
Mechelaars de afgelopen twee jaar bomen. In 2020 werden naast
bomen nog minibosjes, haagpakketten en regentonnen aangeboden
voor de eigen tuin. (https://www.mechelen.be/boomzoektgrond)
Partneracties: De stad communiceert via haar kanalen de acties
van andere organisaties die biodiversiteit in de eigen tuin promoten
(bv. VELT opentuindagen, vogeltelweekend Natuurpunt, Citamine…)
en organiseert samen met hen andere acties (bv. langste
egelstraat).
Regionaal landschap Rivierenland: De stad is lid van Regionaal
landschap Rivierenland. Het Regionaal landschap ondersteunt
verschillende private en openbare partners bij het duurzaam
inrichten van de (private) groene ruimtes.
Samentuinen: De stad organiseert verschillende samentuinen en
volkstuinen waar onder andere inwoners zonder tuin aan de slag
kunnen met een tuin. De stad promoot in deze tuinen ecologisch
tuinieren via de beheerder van de projecten. De stad werkt hiervoor

-

-

soms samen met bv TuinHier (volkstuinpark Galgenberg), Velt (bv
samentuin in Tivoli).
Subsidieprojecten: Binnen het subsidiereglement “Klimaatneutrale
buurten en initiatieven” zijn verschillende projecten rond
vergroening ondersteund. In de ronde van september 2020 werden
twee voor deze vraag relevante projecten goedgekeurd: de
ontharding van voortuinen in de Voetbalstaat en het promoten van
geveltuinen.
De stad biedt een premie voor groendaken aan. Deze groendaken
dragen vaak bij tot de biodiversiteit in de stad.
De stad biedt de mogelijkheid om tegeltuintjes (geveltuintjes) te
plaatsen.

De stad onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden om eigenaars
van private tuinen te stimuleren om de eigen tuin duurzaam in te
richten, met een focus op ontharden en op de voortuinen. Hierbij worden
ondermeer het model dat Kortrijk uitrolt (tuincoaches) en de tuinrangers
(Inverde) onderzocht. Na het afwegen van de verschillende beleidsopties
kan het college hierin een beslissing nemen. Deze acties kunnen een
opstap zijn naar verdere acties in dit thema.
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