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Alles over
Brecht

Al het nieuws uit Brecht
Vind ik leuk

640 personen vinden Al het nieuw s uit Brecht leuk.

Sociale plug-in v an Facebook

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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Sans cravate
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De Viertorre
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Ze de lge m | Re staurant Frans
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