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Wandelweg van Donk naar Schulensmeer:
Herk-de-Stad laat beslissing afhangen van Halen,
Halen zet licht op rood
De beleidsploeg van
CD&V, Open VLD en NVA-NIEUW stelde de
gemeenteraad voor om
akkoord te gaan met het
tracé wandelpad zoals
voorgesteld op een
bespreking in
bezoekerscentrum ’t
Vloot tussen de
gemeenten Halen en
Herk-de-Stad, BC
Schulensmeer, de
Vrienden van het
Schulensbroek, Natuurpunt en het Regionaal
Landschap Haspengouw
en Voeren en dit op 23
maart 2018. Wij waren verheugd dat er nu eindelijk na onze suggestie op de gemeenteraad van 14 december 2015 een lichtpunt aan het eind van de tunnel te zien was.
Dit traject week echter erg af van onze initiële gedachtegang over hoe we vanuit Donk
naar ’t Vloot in de toekomst hadden willen wandelen. Het wandelen doorheen het
natuurgebied zagen wij net als een absolute meerwaarde voor de natuurliefhebbers. Wij
begrepen echter wel dat we ons moesten schikken naar de NATURA 2000-richtlijn en
dat we rekening dienden te houden met het negatieve advies van het Agentschap
Natuur & Bos alsook dat van Onroerend Erfgoed. We danken langs deze weg graag
opnieuw de Vrienden van het Schulensbroek voor het zoeken naar een alternatief en
hun financiële tegemoetkoming in dit project.
In elk geval, het bestuur zou zich deze keuze nog beklagen. Want door het tracé
zodanig te verleggen tot zowat de gemeentegrens met Halen, liet er zich plots nog een
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ander addertje onder het gras opmerken. Er zou aan deze beslissing enkel en alleen
groen licht gegeven worden indien er tegelijkertijd een voorgesteld fietspad langsheen
de Mosstraat in Halen werd aangelegd. M.a.w., Herk-de-Stad liet zijn beleid afhangen
van de beslissingen en realisatie in een andere gemeente en de daaraan mogelijk
gekoppelde subsidies van de provincie. En wat vernamen we ondertussen: juist ja,
Halen zette het licht op rood! Herk-de-Stad verdient een beleid dat autonoom een
beslissing over de aanleg van een wandelpad neemt en uitvoert zonder dat te laten
afhangen van de beslissing van een buurgemeente over de aanleg van een deels
gelijklopend fietspad.
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