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Beste lezer,
De winter heeft plaats gemaakt voor de lente.
U kent het spreekwoord: “de eerste zwaluw maakt
de lente nog niet”.
Toch zitten wij, om het figuurlijk uit te drukken, op “vinkenslag” om die
eerste zwaluw te spotten. Wat zwaluwen betreft kijken we uit naar
kleine projecten rond de huis- en boerenzwaluw en nu is er ook de
oeverzwaluw bijgekomen! Wat deze laatste betreft hebben wij een
nieuw project klaar: de zwaluwenwand in het Paradijsparkje!
We beseffen dat het niet zo evident zal zijn dat dit gratis lentehotel
onmiddellijk zal lukken, maar hoop doet leven.
In den Akker hebben we 5 jaar geduld moeten hebben om vleermuizen
in de aangebouwde kelder te lokken. Nu zijn er al twee soorten ontdekt:
de grootoor- en de baardvleermuis.
In het Paradijsparkje hangt sinds vorig jaar de “sun hive” een
bolvormige bijenkast waarbij bijen onderaan in- en uitvliegen.
De metselbijen en hommels zijn ondertussen al zeer actief.
En dan is er nog de gierzwaluw, die kan alvast terecht in de
Romanmolenromp en we hopen dat die dit jaar zijn nestje vindt.
U ziet de lentekriebels doen hun werk!
Ondertussen is de grote lenteschoonmaak achter de rug. De tweede
week van maart kwamen vele vrijwilligers in actie om de afval op te
ruimen.
Wat stelden we vast? Er dienden zich meer vrijwilligers aan en er werd
minder zwerfvuil opgehaald: 120 zakken in 2018 tegen 165 in 2017.
Deze hoopvolle vaststelling klopt echter niet: we moeten ook al het
afval dat het “Schoon Volk” sinds maart vorig jaar bijeen heeft gebracht
erbij tellen. Dan komen we tot het ontnuchterend feit dat er meer is
opgehaald dan vorig jaar!
Iedereen die zwerfvuil ophaalt, snakt naar de uitvoering van het
statiegeld.
FOST+ en de verpakkingsindustrie pleiten tegen dit doel. Het is
jammer om vast te stellen dat er in Sint-Niklaas een krappe
(wissel)meerderheid nodig was om toch toe te treden tot de
statiegeldalliantie!
Maar laat dit spijtig feitje ons enthousiasme om de leefomgeving in
onze gemeente gezond te houden niet verknallen.
Nog een mooie lente en veel leesplezier,
Firmin De Beleyr
Voorzitter De Raaklijn vzw
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Statiegeldalliantie!
23 februari 2018:
De gemeenteraad van Sint-Niklaas komt in vergadering bijeen waarbij
de toetreding tot de statiegeldalliantie op de agenda staat.
De toetreding is met een krappe “wisselmeerderheid” gebeurd (21/41)
Het was niet meerderheid tegen oppositie... twee belangrijke
meerderheidspartijen (SPA en NVA) stemden tegen dit nobel principe.
Er was dus een wisselmeerderheid nodig en dit geeft een wrang
gevoel.
NVA: tegen
SPA: twee voor, de rest tegen
Groen: voor
CD&V: voor
Open VLD: twee tegen, één voor
Vlaams Belang: voor
SOS 2012: voor

Onbegrijpelijk dat dit principe met geen overgrote meerderheid is
gestemd.! Bovendien een minachtend signaal, van de tegenstemmers,
naar al de vrijwilligers die in maart
zwerfvuil zijn gaan ruimen!
Statiegeldalliantie kort uitgelegd:
https://statiegeldalliantie.org

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan,
belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de “blauwe vuilniszak”.
Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor
het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Sint-Niklaas, maar in heel
Vlaanderen en wereldwijd.
Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar
kijken aan tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van
zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drankverpakkingen bestaat.
Statiegeld is een essentieel onderdeel als oplossing voor dit probleem.
Het principe zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd.
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Statiegeld is ook de eerste stap naar een circulaire economie.
Op 25 november 2017 werd de Statiegeldalliantie opgestart, waarin
organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor
uitbreiding van statiegeld.
Ondertussen weten we dat er reeds 88 Vlaamse gemeenten
aangesloten zijn! (Sint-Niklaas hoort daar nu bij!)
Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij onze Vlaamse en
Nederlandse regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in
te voeren.
In landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken bestaat dit al met
als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk
is verminderd.
Ondertussen in maart…
In samenwerking met de stedelijke
adviesraad voor milieu en natuur
“STRAMIN” en de MIWA deden wij
een warme oproep om onze gemeentelijke wegen, pleinen, bermen
…te bevrijden van al dat zwervend vuil.
Samen met “schoon volk”, de basisscholen, verenigingen, buurtcomité,
plaatselijke bedrijven, vrienden of familieleden werd uw buurt opnieuw
proper gemaakt.
Bij deze tweede zwerfvuilactie deden we volgende twee vaststellingen:
1. Er schreven zich veel meer mensen in om mee te doen!
2. Er werd minder vuil opgehaald?
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Bij de laatste vaststelling staat een vraagteken.
Klopt deze wel?
Het antwoord is duidelijk: bijlange niet!
Als we al het vuil, dat de ploeg “Schoon Volk” sinds
maart 2017 tot nu heeft bijeengehaald, er bij tellen,
komen we op meer opgehaald vuil dan vorig jaar!
Het enthousiasme van jong en oud heeft er niet onder geleden, maar
van bepaalde vertegenwoordigers in de gemeenteraad hadden zij wel
wat meer moed verwacht. Het enthousiasme gaat niet blijven duren!
De tegenstemmers in de gemeenteraad, die FOST blijken te steunen in
haar verzet tegen statiegeld, hebben deze vrijwilligers letterlijk en
figuurlijk in de zak gezet! Zo voelt het aan!

Een familieploeg heeft de oude spoorwegwegel in het Waterschoot
aangepakt!
De auto zat propvol, hier trof men dan vooral bouwafval aan van de
vele bouwwerven in de omgeving van de Populierenwijk.
Het is wel cynisch om vast te stellen dat een gecontesteerde
stadsverkaveling, in een waterrijk gebied, zoveel milieuschade heeft
opgelopen.
We herinneren u als lezer onze verontwaardiging over de brutale
houtkap van de houtwal in de lange dreef, als voorbereiding op de
verkaveling!
Nu krijgen we als toetje de afvalberg die hier werd verzameld!
De Raaklijn zal binnen Stramin de nodige aandacht vragen om een
gedragscode op te stellen met gekoppelde sancties voor de
overtreders
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Spelen! Spelen! Spelen!
3 x spelen:
1. Spelen met de speelkaart:
Op de voorpagina van deze katern staat een fragment
van de speelkaart.
Met deze speelkaart kan je vele plekjes in heel SintNiklaas ontdekken om daar te gaan ravotten.
De kaart is gratis te verkrijgen in de BIB en Stadhuis.
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2. Spelen in het Mierennestbos:
Buiten de speelkaart zijn er nog andere
mogelijkheden om leuke ontdekkingen te
doen.
Het Mierennestbos is in volle ontwikkeling om
uit te groeien tot een groot speelterrein. Het
speelbos staat niet op de kaart maar je kan
het wel via internet bekijken:
https://www.sint-niklaas.be/speelkaart

3. Spelen op 18 april:
Zoals vorig jaar gaat er terug een buitenspeeldag door.
In samenwerking met de plaatselijke jeugdverenigingen, de BIB en De
Raaklijn wordt deze namiddag een onvergetelijke buitenspeeldag voor
jong en oud.
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De ontdekkingstocht naar de Romeinse muntschat, sjorren, klimmen,
lezen, schminkpartijen, knutselen ….het hoort er allemaal bij!
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De Sprekende Lieve Heer
We publiceren regelmatig historische artikels over Belsele.
Dit artikel is nu geschreven door Ann Pieters en Marc Van Erck.
Het is een artikel in de reeks “de Spaerlaer”.
De Sprekende Lieve Heer
In de Omloopdreef, rechtover de uitgang van de dreef van het Hof van
Varebeke, staat een kruisbeeld in een hofje. Na de tweede oorlog was
dit nog een heuse bidplaats met een groot kruisbeeld en enkele
banken, omgeven door bomen en struiken.

Foto : Jef Meul
Op een kaart van 1659 is het kasteel van Varebeke weergegeven.
Vooraan staat een klein vierkant gebouw getekend met een vlag in de
top. Dit is waarschijnlijk de kapel.
Tijdens de beeldenstorm (1566) of de boerenkrijg (1798) werd de kapel
verwoest door een bende beeldenstormers of Franse soldaten. Toen
zij de gewijde inboedel aan stukken sloegen, sprak het Christusbeeld
vanop het kruis tot de vandalen, die verstijfden van schrik en hun
verwoestingen staakten.
Het beeld is daarna met grote plechtigheid naar de kerk gebracht en
geplaatst in het hoveken aan de buitenkant van het koor.
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Het beeld heeft een geopende mond. Volgens de overlevering bleef de
mond van Christus open staan nadat hij gesproken had.
Het Christusbeeld zou eerst begraven zijn onder “de derde boom voor
het hof van Varebeke”. De man die dit beeld begraven had (om het te
beschermen tegen de vandalen) heeft deze bergplaats pas op zijn
sterfbed tegen zijn naasten bekend gemaakt.

Een ander mooi verhaal over dit beeld gaat over Peer, een landbouwer
uit de Moortelhoekstraat. Zoals al de boeren uit de buurt ging hij elke
zondagmorgen naar de mis van 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te
Sint-Niklaas. Iedereen ging te voet of met de fiets. Elke zondag
passeerde hij, op weg naar huis, het kruisbeeld van Sprekende Lieve
Heer. Het was toen meestal al vier uur in de namiddag, want op de
terugweg was Peer in elk café langs geweest. Elke keer als hij voorbij
Sprekende Lieve Heer kwam zie Peer : Dag Lieve Heer ! Al de buren
wisten dit en besloten op een dag om Peer een poets te bakken. Zij
verstopten zich achter het beeld. Toen Peer riep “Dag Lieve Heer”
antwoordde het beeld “Dag zatte Peer”. Peer is toen totaal overstuur
naar huis gesneld en heeft nooit nog een glas bier of jenever
aangeraakt!
Bronnen :
Groeten uit Belsele (Alfons De Belie, 2002), Interview met Albertine
Meul (30 januari 2017)
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Fraai gesmos in het Groenhof
In de vorige katern hebben we het gehad over gezwam in het Groenhof.
De inventarisatie van de talrijke zwammen kreeg een vervolg om de
aanwezige mossen in dit park onder het vergrootglas te houden.
We hebben weerom een selectie gemaakt uit de fraaie reeks foto’s die
ons werden doorgestuurd door Guido Bruggeman.
Wij gaan deze foto’s ook plaatsen op onze website, in deze katern
krijgt u een voorsmoske!
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Zwaluwenwand
Wanneer de laatste koudegolf het land uit was, kwamen Staf Lerno en
Dirk Deschepper in actie om de zwaluwenwand vol te proppen met
zand en bamboesteeltjes.
Ze kregen hierbij de nodige ondersteuning van Robin Van Heghe.
Robin is medewerker natuur- en landschap binnen het Regionaal
Landschap Schelde Durme (RLSD).
Binnenkort wordt de wand geleemd om deze een natuurlijk uitzicht te
geven.
Uit projecten in Nederland blijkt dat zulke wanden soms een
succesverhaal zijn.

Nu is het afwachten of de oeverzwaluwen zich ook in het Paradijsparkje
komen vestigen.

14

Drones in de Bergstraat!
Het college besliste om de vergunning van de Wase Model
Helicopterclub in de Bergstraat gedeeltelijk toe te staan, maar met
strengere voorwaarden (dit op basis van overleg met de
natuurambtenaar):
Voor toestellen met verbrandingsmotor:
•

•

Er mag enkel gevlogen worden op
zon- en feestdagen van 13u00 tot
19u00 en op woensdag- en
zaterdagnamiddagen van 13u00
tot 18u00, boven het vergund
perceel 937B, voor zover dit géén
verboden zones zijn volgens
omzendbrief “GDF-01
modelluchtvaartuigen”;
In april, mei en juni mag er niet gevlogen worden.

Voor elektrische toestellen:
•

•

Buiten de maanden april, mei en
juni mag er alle dagen worden
gevlogen van 13u00 tot 22u00, boven
het vergund perceel 937B, voor zover
dit géén verboden zones zijn volgens
omzendbrief “GDF-01
modelluchtvaartuigen”
In april, mei en juni mag er enkel gevlogen worden op zon- en
feestdagen van 13u00 tot 19u00 en op woensdag- en
zaterdagnamiddagen van 13u00 tot 18u00, boven het vergund
perceel 937B, voor zover dit géén verboden zones zijn volgens
omzendbrief “GDF-01 modelluchtvaartuigen”

Controle:
De controle op deze bijzondere voorwaarden waren in het verleden zo
goed als nihil. We hopen dat in de toekomst de controle op de
strengere voorwaarden geen dode letter zal blijken.
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Dier in de kijker!
Voor de vierde keer gaat de verkiezing door van het dier in de kijker!
Editie 2011-2013: de bij

Editie 2014-2015: de huismus

Editie 2016-2017: de uil

Editie 2018-2019:
Je kan kiezen tussen:
•

pad

•

egel

•

zwaluw

•

vlinder

Snel wezen is de boodschap want de wedstrijd loopt af tegen half april!
Stemmen kan via deze link:
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/biodiversiteit/dier-in-de-kijker-1
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Algemene vergadering 2018

De algemene
vergadering van
de De Raaklijn
vzw gaat door op
23 april om 20u
in het
parochieheem.

AGENDA
1. Werkings verslag 2017
2. Financieel verslag 2017
3. Kwijting verlenen aan de bestuurders
4. Kwijting verlenen aan de penningmeester
5. Herbevestiging bestuursmandaten

Iedereen is welkom.
Het jaarverslag wordt u aangeboden of je kan het binnenkort
nalezen op onze website of in de nieuwsbrief van mei.
De nieuwsbrief geeft altijd dat beetje meer nieuws!
Wil je deze ontvangen?
Graag een berichtje naar: firmin.de.beleyr@telenet.be
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De Raaklijn vzw
INFO
U wilt meewerken?
Altijd welkom op onze samenkomsten.
Deze gaan door in het Parochieheem om 20u.
De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat
de Raaklijnvergadering vooraf.

De Raaklijn vzw
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te
Belsele.

De vergaderingen van 2018
23 apr, 28 mei, 25 juni, 24 sept, 22 okt, 26 nov, 17 dec

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be
Nieuwsbrief:
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen:
Firmin.debeleyr@telenet.be

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap 2018 = €15
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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