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DE RAAKLIJN KATERN:  jaargang 22,  nr.114 
   Bijlage bij « ‘t Groene Waasland »  nr.189, januari 2015. 

           (v.u. Firmin De Beleyr, Belsele) 
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Beste lezer, 
 
We wensen u om te beginnen een allerbeste 2015 toe. 
Dit nummer had al een maand bij u moeten liggen. De vertraging heeft te 
maken met verschillende factoren. 
Onder andere dit documentje: 

 
We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar je treft het nu aan in 
deze katern: het overschrijvingsformulier. 
We rekenen er op dat u het lidmaatschap (10 Euro) snel zult vernieuwen 
zodat wij weer aan de slag kunnen en wij u een heel jaar op de hoogte 
kunnen houden. Dus laat dit niet uw laatste katern zijn. 
De Raaklijn vzw heeft in 2014 een topjaar wat het aantal leden betreft 
achter de rug.  

De teller staat op 170 leden! 
 
De Raaklijn wordt meer en meer bevraagd om stagedagen en 
beheerswerken aan te bieden aan scholieren en studenten. 
 
In onze volgende katern van maart gaat u meer vernemen over deze 
initiatieven. Dirk Deschepper geeft tekst en beeld over het 
“kloempenbos”. 
Je wordt uiteraard uitgenodigd op een aantal activiteiten die in het 
voorjaar door zullen gaan. 
De klok tikt verder… en daar willen wij u graag over blijven informeren! 
De klok is een nieuwe rubriek waarin we het reilen en zeilen van onze 
acties rond trage wegen gaan toelichten. 
 
 
Veel leesgenot 
Firmin De Beleyr 
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Dertig jaar hebben we er over gedaan om de Stadhoudersboschwegel te 
laten heropenen: tegenwerking en tegenstand waren ons deel. 
Bepaalde politici beweren nog altijd dat er geen draagvlak zou zijn om 
trage wegen te openen.  
De Stadhoudersboschwegel is nog steeds niet open, ondanks de 
politieke beloften om deze officieel bewandelbaar te maken. 

 
30 jaar! 

 
Wij hebben nog verschillende trage wegen op ons verlanglijstje die 
heropend mogen worden en daar gaan wij geen 30 jaar over doen! 
In deze nieuwe vaste rubriek brengen wij u nieuws over onze acties en 
initiatieven om wegen te heropenen.  
We houden u op de hoogte hoe het beleid hierop reageert op vlak 
besluitvorming. 
 

We hangen in deze rubriek alles aan de grote klok! 
 
Stadhoudersboschwegel: 
 

- Het openbaar onderzoek is afgelopen en behandeld op de 
gemeenteraad van 28 november 2014. De gemeenteraad heeft de 
besluiten goedgekeurd met grote meerderheid, uitgezonderd de 
CD&V fractie heeft zich onthouden. 

- De besluiten van de gemeenteraad zijn doorgestuurd naar de 
provincie en zijn nog in behandeling. (lees ook onderaan pag. 15) 

- Schepen Annemie Charlier, stelt in de NVA-brochure de opening 
van deze wegel  in het vooruitzicht.  We kijken er naar uit. 

 
Naamborden wegels: 
 
 
 
 
 
 

Een tijdskroniek  
van  

en over trage wegen. 
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- De Raaklijn neemt via STRAMIN het initiatief om de benaming van 
trage wegen op  nieuwe naamborden vast te leggen. Er wordt 
gevraagd om de benaming te gebruiken uit de officiële atlas der 
buurtwegen. 

-‐ Op 7 februari werd deze vraag gestuurd naar:  het stadsbestuur, 
de straatnamencommissie, de cultuurraad, dienst toerisme, de 
Erfgoedcel Waasland, de dorpsraden van Nieuwkerken, Belsele en 
Sinaai  en de regionale wandelclubs… 

 
De heropening van de Houtackers wegel (nr. 54): 
 
-‐ Deze wegel is de volgende 

die we in zijn totaliteit 
willen heropenen.  

-‐ De wegel is reeds 
geïnventariseerd en u kan 
deze bekijken op onze 
website www.deraaklijn.be 

-‐ Het dossier is opgestart en 
we nemen zowel met de  
particulieren als met het 
stadbestuur contact. 
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De publicaties van De Raaklijn zijn te bekijken vanaf 2005. Wij doen een 
digitale inhaalbeweging. De katernen vanaf 1993 tot en met 2003 zijn 
ook op onze webstek te lezen. Er ontbreekt dus nog één jaargang: 2004! 
Dan verdwijnt deze rubriek in de archieven. 
 
De Raaklijn bewaart haar archief in: 

1. Bibliotheca Wasiana 
Hendrik Heymanplein 3  
9100 Sint-Niklaas  
03 760 47 65  
bibliotheca.wasiana@sint-niklaas.be 
2. Op ons secretariaat en op de website 
 

Kleemstraat 89 
9111 Belsele 
03 722 07 62 
www.deraaklijn.be 
 

In deze reeks de nummers 54, 55, 56, 57 en 58 
Extra uitgegeven folders zijn opgenomen in deze katernen.   

 
 
 

De tekst in het vette kadertje legt de link naar het heden !  
e 

Iets gemist in 2003 ? 
 
 

2003: januari nr.54,  
jaargang 10 
(12 pagina’s) 

 
• De Raaklijn pleit voor de 

heropening van de 
Pastorijwegel. 

• We stellen de knuppelpaden in 
het Puiveldewegelken en de 
Kouterwegel voor. 

• De illegale villa is door toedoen 
van De Raaklijn afgebroken.  

• De Pastorijwegel is 
ondertussen open voor het 
publiek. 

• De knuppelpaden zijn na 10 
jaar aan herstelling toe. 
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2003: maart nr.55,  
jaargang 10 
(12  pagina’s)  

( + extra schoolbrochure) 
• De Raaklijn staat achter de 

bescherming van de pastorij als 
monument. 

• De Raaklijn stelt de website voor. 
• De Raaklijn geeft uitleg rond 

adviesraden, waaronder de nieuwe  
dorpsraad. 

• De Raaklijn verspreid haar eerste 
schoolkrant. 

• De pastorij is beschermd en 
ondertussen verkocht. 

• De website is onlangs voor de derde 
keer vernieuwd. 

• De Raaklijn is vertegenwoordigd in  
verschillende werkgroepen van de 
dorpsraad. 

 

2003: mei nr.56,  
jaargang 11 
(12 pagina’s) 

 
• De Raaklijn stelt de realisatie van de 

twee knuppelpaden voor. 
• Er wordt een verslag gegeven van 

een wandeling langsheen de 
Belselebeek met kinderen uit de 
beide basisscholen. 

• We pleiten voor het beheer van de 
Ransbeekpoel. 

 

• De twee knuppelpaden zijn na 10 
jaar aan herstel toe. 

• We hebben nog steeds geen pad 
langsheen de Belselebeek, Onlangs 
fietsten we met de leden van 
STRAMIN van bron tot monding. 

• De Ransbeekpoel is volledig 
hersteld. Maar blijft een ecologisch 
onderhoud vragen. 
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2003:september nr.57,  
jaargang 11 
(12 pagina’s) 

 
• De Raaklijn start een rubriek in 

haar katern: het ABC van de trage 
wegen en bermen. 

• De Raaklijn ontdekt dat het Sint-
Andreasbrugje aan het 
Bisschoppelijk domein 100 jaar 
oud is. 

• De Raaklijn bespreekt de nieuwe 
dorpsinrichting. 

• De Raaklijn zet haar visie op vlak 
van ruimtelijke ordening uiteen. 

• De trage wegen zijn allen te 
bekijken op onze website. 

• De lange termijnvisie van De 
Raaklijn is ondertussen in volle 
uitvoering. Zie website. 

 

2003:november nr.58,  
jaargang 11 
(16 pagina’s) 

 
• De Raaklijn gaat in tegen bekrompen 

visies van enkelingen om het dorp 
niet grondig aan te pakken op vlak 
van groen en veiligheid. 

• De plannen van de nieuwe 
Mierennestwijk worden besproken. 

• De Raaklijn klaagt het lakse 
milieubeleid aan. 

• De schetsen van de Raaklijn over 
de herinrichting van het dorp 
worden voor 80% uitgevoerd. 

• Er zijn als tegenreactie van het 
vellen van eiken in de Kasteeldreef 
6 moeraseiken aangeplant. 

• De Mierennest wordt ingericht op 
basis van onze voorstellen. 
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e bomen boomen 
 
 

 
Vernieuwde website 

 
• Ter gelegenheid van de eerste open jaar vergadering van de 

Raaklijn vzw is de website vernieuwd en nog meer 
gebruiksvriendelijker gemaakt. 

• Op de homepagina krijg je informatie uit de eerste hand. 

 
 

• Ons archief wordt elk jaar steeds meer bezocht en geraadpleegd. 
Tegen eind 2015 zijn alle katernen digitaal te raadplegen, dus 
vanaf het nr. 1 tot en met nr. 118. 

www.deraaklijn.be 
 

 
 

Maart 2003 
 

11 jaar geleden zijn wij gestart met onze 
website www.deraaklijn.be  
 

Januari 2015 
 

Onze website zit voor de derde maal in een 
nieuw kleedje. 
De wegelviewer, het archief, onze dossiers 
en wandelbrochures zijn de meest gespotte 
items. 
 
Wij nodigen u uit  
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• Op de homepagina kan je steeds de 5 laatste katernen aanklikken 
en lezen. De anderen zitten opgeslagen in het archief. 

 
• De “trage wegelviewer” is nu voor elke browser raadpleegbaar. 

 Wij proberen met onze kernploeg alles actueel te houden en aan te 
 vullen. Bovendien kan je de wandelbrochures ook aanklikken en 
 bekijken. Je kan ze downloaden, ze zijn steeds gratis te verkrijgen 
 op aanvraag of je kan ze ook verkrijgen in de BIB. 
 

 
 
 
 

Onze webbeheerder is Vincent De Meyer. 
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• De belangrijkste dossiers, powerpoints kan u downloaden of 

raadplegen via ons uitgebreid archief. 
• Verder zijn er de links naar andere onderwerpen en websites… 

 
Ons archief wordt door het stadsbestuur, studenten en burgers meer en 
meer geraadpleegd. 
In 2014 hebben we vele oude dossiers moeten oprakelen om een 
project, situatie …beter te kaderen. 
 
Een klein maar treffend voorbeeld:  
de kastanjeboom aan het kruispunt 
Belseledorp, Vijverstraat. 
 
In onze katern van mei in 1999  
(nr. 36) vroegen we  om de tamme 
kastanje op het perceel in de 
Vijverstraat (kant Belseledorp) te 
beschermen.  
Men wilde toen deze boom rooien.  
Dit ging gelukkig niet door en de 
boom staat er nog. 
 
Door ons archief konden wij het stadsbestuur ervan overtuigen om deze 
boom te laten staan. Het stadsbestuur heeft ons hierin gevolgd en de 
boom staat er nog. Weliswaar midden een nieuwe verkaveling, maar  
de boom is en blijft een mooi baken te midden van de lelijke nieuwbouw. 
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We hebben binnen De Raaklijn een reputatie opgebouwd om een naam 
te geven aan gebied, wegel of in dit geval een poel alvorens de 
straatnamencommissie zich er over uitgesproken heeft.  
Hierbij stellen wij u graag voor:   

 
De Blauwhofpoel. 

 
Ligging:  
 
De poel ligt aan de Hulstendreef.  
De inrichting mag beschouwd worden als een grote poel of ecologische 
waterpartij. 
       De Blauwhofpoel 

 

 
Naamgeving:  
 
De Blauwhofwegel liep vroeger doorheen het gebied waar de poel en het 
grachtenstelsel nu is aangelegd. (zie schema op de 2e pagina) 
De Blauwhofwegel is in dit gebied afgeschaft sinds 16 september 1939. 
(zie www.deraaklijn.be)  

De Blauwhofpoel 
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Beheer zwaluwwand: 
 
Bij de aanleg van deze poel werd een zwaluwwand aangelegd. 
Het stadsbestuur heeft De Raaklijn vzw gevraagd of zij deze wand wil 
beheren. 
De kans dat er oeverzwaluwen gaan nesten is volgens ons klein, maar 
het project verdient onze steun. 

 
Toekomstige ontwikkeling: 
 
Wij denken dat door de inrichting van dit buffergebied de buurtbewoners 
er een mooie parkgelegenheid bij krijgen. We kijken uit hoe de natuur 
zich hier gaat ontwikkelen en hoe we in dit gebied de buurtbewoners en 
natuur dichter bij elkaar kunnen brengen. De zitbanken zijn op het 
schema (pagina 2) reeds bruin ingekleurd. 
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De omgeving van de Palingsgatstraat en de Kemzekestraat ligt in een 
van de mooie uithoeken van Belsele.  Het vormt de grens naar het 
“Lokers Houtland” en het is een landschappelijk waardevolle omgeving. 
 

 
Planologisch gezien is deze rustige 
landelijke omgeving op het gewestplan 
ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Dit 
gegeven is een verkavelaar niet ontgaan.  
Zij hebben er niet minder dan 15 
woongelegenheden voorzien. 
 
Maar er is meer en het doet ons denken 
aan de eerste jaren van De Raaklijn. De 
aankondiging van het openbaar 
onderzoek was slecht zichtbaar 
opgesteld. Daardoor werd er een nieuw 
openbaar onderzoek gevoerd van 1 tot 31 
december 2014. Ondanks het advies vanuit de stad Sint-Niklaas om dit 
woonuitbreidingsgebied niet aan te snijden en de bezwaren vanwege de 
buurtbewoners werd er door de provinciale stedebouwkundige 
ambtenaar een positief advies gegeven. 
Nochtans zijn de stedebouwkundige richtlijnen op dit vlak zeer duidelijk: 
 
  
 
 
Door de stedelijk planoloog wordt om deze reden een ongunstig advies 
gegeven. 

Verkaveling Palingsgatstraat / 
Kemzekestraat 

 
 
 

Woonuitbreidingsgebieden zijn belangrijke instrumenten voor het voeren van een 
aangepast woon- en grondbeleid, enerzijds aangepast aan de behoefte van de 

gemeente en anderzijds om versnippering tegen te gaan. Zowel in het 
Woonplan(2012)  als in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan(2006) van de 

stad Sint-Niklaas wordt gesteld dat het woonuitbreidingsgebied in Puivelde 
voorlopig niet wordt aangesneden voor woningbouw. 
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We stellen ons de vraag 
waarom er nog plannen 
worden opgesteld als er geen 
rekening mee gehouden wordt. 
 
Zoals de zaken er nu 
voorstaan kan er opnieuw 
tegen dit besluit beroep 
aangetekend worden.  
Als de beslissing eerstdaags 
wordt uitgehangen, hebben we 
vanaf dat moment nog 30 
dagen tijd om in beroep te 
gaan tegen deze beslissing. 
Dit kan enkel nog bij de Raad voor Vergunningenbetwisting.  
 
Meer info over de procedure vindt u op: 
http://www.oostvlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/    
vergunningen/bouwvergunningen/index.cfm  
 
De Raaklijn mag dit wettelijk gezien niet meer doen. Het stadsbestuur en 
de buurtbewoners wel. Wij gaan deze laatste dan ook helpen bij hun 
beroepsschrift.  

(de situering van de geplande verkaveling) 
 

Opmerkelijk detail: in oktober 2014 liep er een openbaar onderzoek 
voor de herinrichting van de Stadhoudersboschwegel, nog steeds is er 
geen beslissing gevallen. Voor deze verkaveling kan dat blijkbaar veel 
vlugger. Dat gaan we onderzoeken en daar hoort u nog van… 
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De Raaklijn vzw 
hield op maandag 

26 januari 2015 
haar statutaire 

algemene 
vergadering in de 

Kouter. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Op onze website zult u binnenkort ons verslag van deze vergadering 
kunnen lezen. 

 
Op eenvoudige aanvraag krijgt u ook ons jaarverslag toegestuurd…. 

 
…of je kan het nalezen op onze website www.deraaklijn.be 

Algemene vergadering  
De Raaklijn vzw 
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Voor de derde keer hebben de inwoners van Sint-Niklaas en 
deelgemeenten zich kunnen uitspreken over het dier van het jaar. 
 
In 2010 werd er gekozen voor de honingbij.	   
 
 

 
 
 
In 2012 werd er gekozen voor de de huismus. 
 
 

 
In 2014 moest er gekozen worden tussen de uil, de egel, de vlinder en 
de pad. 
 

	   
Het is de uil geworden! 

 
 
De acties en mogelijkheden om de uil extra aandacht te geven worden in 
de volgende katernen besproken.  
Onder impuls van de uilenwerkgroep Waasland is Belselenaar Eddy De 
Taeye zeer actief. 
We gaan nog van de uilen horen.. 
 
neem alvast een kijkje op: http://www.wakona.be 
 

Dier van het jaar  
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U bent altijd welkom op onze 
samenkomsten in 2015 

 
          Deze gaan door in JC De Galjaar  

 
De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat 

de Raaklijnvergadering vooraf. 
 
 
 
 

De Raaklijn vzw 
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te 

Belsele. 
 
 
 
 
 
 
 

De vergaderingen van 2015 
 

23 februari, 23 maart, 27 april, 18 mei, 29 juni 
28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december 

 
 
 

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele 
telefoon: 03 722 07 62 

firmin.de.beleyr@telenet.be 
lidmaatschap €10  

IBAN BE31 0001 5279 9955 
Website:      www.deraaklijn.be 

 

De Raaklijn vzw 
INFO 
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