
6-3-2014 Gemeente spoort ‘lelijke plekjes’ op (Brecht) - Het Nieuwsblad

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130522_00592724 1/6

Nieuws

Gemeente spoort ‘lelijke plekjes’ op

donderdag 23 mei 2013, 03u00

Auteur: vw

Tweeten

0

0

0 Reageer op dit artikel

Mail

Stuur een foto door
Print

Alles over

Brecht

BRECHT - Brecht stapt in een project om lelijke plekjes in de gemeente op te sporen en er een renovatieplan voor op te maken. Het gemeentebestuur wil op

deze manier werken aan de verfraaiing van de gemeente.

Het gemeentebestuur zoekt slordige plekjes die wel een groene transformatie kunnen gebruiken of een ongebruikt lapje grond dat een fruitboomgaard, speelbosje

of volkstuintje zou kunnen worden. ‘Zo'n buiten-gewone plekjes in Brecht kunnen nog tot eind mei voorgedragen worden en misschien krijgt dat winnende plekje
wel een groene renovatie,’ klinkt de uitnodiging.

Iedereen kan zo'n ‘verwaarloosd’ plekje nomineren. Een jury zal daarna een shortlist voordragen. Vanaf het najaar kan iedereen stemmen op zijn favoriete plekje

in Brecht.

Onder renovatie worden geen grote infrastructuurwerken bedoeld, maar eerder relatief kleine ingrepen om het plekje terug mooi te maken. Plekjes kunnen
aangemeld worden via de website www.buitengewoneplekjes.be.

De vier Antwerpse regionale landschappen en landschapspark Zuidrand ijveren voor het behoud en herstel van het typische landschap, de natuur en de
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streekidentiteit. Samen gaan ze op zoek naar 50 verwaarloosde plekjes in de provincie Antwerpen die een groene opknapbeurt kunnen gebruiken.
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