DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 28, nr.142
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland » nr.218
september / oktober 2020.
(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele)

17 en 18 oktober
2020
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Op 17 oktober wordt de nieuwe wandelkaart
voorgesteld.
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beste lezer
Er zat voor veel mensen niets anders
op dan om in een bubbel te gaan
wandelen of te fietsen.
Met enkele mensen van De
Raaklijn hebben we van de
nood een deugd gemaakt.
Op drie locaties boden we de
allerlaatste wandelkaarten
aan, gratis en voor niets.
Onze informatieve brochure
werd over heel Belsele
verdeeld.
Dit sloeg aan!
Ons ledenaantal steeg van 145 naar 190 en het aantal extra leden
(familieleden die 1 Euro betalen) steeg meteen naar 320.
Dit gratis aanbod werd mogelijk gemaakt door twee sponsors:
Thermen KATARA zorgde ervoor dat we de
infobrochure op 5000 exemplaren konden
verspreiden.

Meubelen DEBA zorgt ervoor dat we nu een
splinternieuwe wandelkaart kunnen laten
drukken.
Maar de grootste sponsor dat bent u, beste lezer!
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zien we graag afkomen op de
dag van de trage weg. Het zij op de voorstelling van de wandelkaart of
om mee te wandelen, of allebei!
Tot binnenkort!
Firmin De Beleyr
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Zaterdag 17 oktober 2020

Reeds vele jaren organiseert De Raaklijn vzw wandelactiviteiten op de
dag van trage weg. Dit jaar mogen we spreken van het weekend van de
trage weg.
Gespreide activiteiten dus en dat is nodig in
deze coronatijden.
Op zaterdag 17 oktober organiseren we om
14u een officieel infomoment in de
parochiezaal te Belsele.
We nodigen hierbij enkele sprekers uit en
stellen we onze nieuwe wandelkaart voor.
U bent uiteraard welkom!
Op de achterzijde van de wandelkaart
worden 5 wandellussen afgebeeld.
Eén van de wandellussen is het poëziepad
in Puivelde / Belsele.
Ook zullen we de introductie van de QRcode voorstellen.
Niet alleen op de kaart zal de wandellus
met QR-codes verschijnen, ze zullen ook te
vinden zijn op de palen onder de naamborden van de
wegen.
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trage

Zondag 18 oktober 2020
Op deze dag worden er twee wandelingen georganiseerd. We vertrekken
aan de parochiezaal om 14u.
12 km langs 12 trage wegen
Stevige wandelschoenen en een goede
conditie zijn voldoende om 12 trage wegen te ontdekken over een afstand
van 12 km. Iedereen ontvangt een brochure over deze wegels!

We wandelen volgens de nummering op de kaart langsheen de Kuildreef,
de Kleine Colliestraat, De Marinswegel, de Stadhoudersboswegel, de
Puiveldewegel, de Ransbeekwegel, de Weduwe Voswegel, de
Drieschouwenwegel, de Burmstraat, de Bezenkoekwegel, en de
Kouterwegel.
Wegens corona is reserveren noodzakelijk:
firmin.de.beleyr@telenet.be
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4 km langs 4 parken
Ontdek vier parken en parkgebieden in het centrum van Belsele.
Iedereen ontvangt
na de wandeling
een brochure.
Het Hof Van
Belsele en het
Bisschoppelijk
domein

het Groenhof

Wegens corona is reserveren noodzakelijk:
firmin.de.beleyr@telenet.be
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Het Sint-Andriesbosje
De Mierennest

Het Sint-Andriesbosje

Wegens corona is reserveren
noodzakelijk:
firmin.de.beleyr@telenet.be
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De Kleemstraat heen en terug!
De Kleemstraat is de laatste weken in de belangstelling gekomen.
Er werden aanvankelijk maatregelen genomen tegen het snelle
verkeer en één maand later werden deze maatregelen alweer
teruggeschroefd.
In dit artikel een chronologisch overzicht.
Situering en knelpunten:
De Kleemstraat is samen met de Gouden Leeuwstraat, Bosstraat
en Eikenlaan in 25 jaar tijd geëvolueerd naar een drukke
verkeersader: Belsele – Puivelde – Sint- Pauwels en Sinaai.
De Kleemstraat telt twee haakse bochten die niet bepaald fietsen wandelveilig zijn.
In de rechte stukken wordt er flink opgetrokken en af en toe wordt
er al eens uit de bocht gegaan of er sneuvelt regelmatig een boom
in de brede groene bermen.
Wanneer de slagbomen bij
de overwegen opengaan dan
vormt er zich een sliert van
soms meer dan 30 auto’s.
Dan wordt het pas drummen,
en wordt er roekeloos
gereden en komen de fietsers
en wandelaars echt in de
verdrukking.

Eikenlaan

Bosstraat

Gouden
Leeuwstraat
Kleemstraat
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Chronologie:

Januari 2020

In de katern van januari 2020 werden de tijdelijke
circulatieplannen in de Eikenlaan, Groenstraat en Colliestraat
behandeld. Dit in verband met de rio-werken aan de Ossenhoek
(zie ook volgend artikel)
Voor de Kleemstraat hadden we zelf enkele suggesties in de katern
van januari 2020 (nr. 139) in beeld gebracht!

Deze katern herlezen:
http://www.deraaklijn.be/katern/139.pdf
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juni 2020
Blijkbaar hadden de publicatie en de
begeleidende dossiers die we naar het beleid
stuurden effect.
We zagen dat er vrij snel wegmarkeringen
werden aangebracht om paaltjes te plaatsen in
naar analogie met de paaltjes die reeds waren
geplaatst in de Bosstraat.

juli 2020
We schrijven de schepen van mobiliteit Carl
Hanssens aan en doen enkele suggesties om de rode en witte pijl aan te paaltjes te
duiden.
“….Komende vanuit het dorp (de rode pijl aan te brengen en de voorrangspijl te markeren
voor de tegenligger - Puivelde)…
Toch vrezen we dat er nog altijd auto's fietsers zullen wegdrummen eens voorbij die
paaltjes….
Kan er dan ook een suggestiestrook aangebracht worden in de bocht aan beide zijden dat
de fietser in dit stuk niet mag voorbijgestoken worden…”

augustus 2020
Blijkbaar hadden de
diensten mobiliteit oren
naar onze verzuchtingen
en werden de paaltjes
geplaatst in snel-tempo
tegen onze verwachtingen
in.
Blijkbaar tot grote vreugde
van fietsers, maar tot
ergernis van automobilisten
en… sommige
wielertoeristen!
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Begin september 2020
Vanaf begin tot half september waren talrijke aanrijdingen tegen de
paaltjes een feit + 3 ernstige verkeersongevallen.
Bij een tweetal ongevallen was onaangepast rijgedrag de oorzaak.

Op een facebook-pagina “gij zijt van Belsele…” werd opgeroepen
tot sabotage, waarbij zelfs één persoon zich met naam en toenaam
bekend maakte om komaf te maken met de paaltjes. Hij zou er met
zijn zware 4x4 eens tegen rijden, probleem opgelost!
De vroegere schepen Gaspard Van Peteghem pleitte in de commissie
mobiliteit om de paaltjes terug te laten wegnemen…want volgens hem
nam de onveiligheid toe….?!
(We zijn niet akkoord met zijn argumentatie, we hebben een lijst van de
vele ongevallen en incidenten die in de Kleemstraat plaats vonden!)
11

Eind september 2020
Uiteindelijk heeft de huidige schepen
Carl Hanssens een “gulden” middenweg
gevonden om uit deze impasse te geraken.
Er werden drie palen aan één zijde verwijderd en
er werden een drietal strepen om de fietsers
ruimte geven bijgeschilderd.
Er werd ook een
signalisatiebord
bijgeplaatst om
de vernieuwde
verkeerssituatie
aan te kondigen.
Toch blijven we erbij dat deze situatie de problemen
niet oplost. Zonder flankerende maatregelen zoals
suggestiestroken.

De toekomst 2020 - 2021
We gaan met De Raaklijn vzw (en met de fietsersbond en ABLLO)
verder constructief overleggen met de dienst mobiliteit en de bevoegde
schepen over fiets- en wandelveiligheid.
We gaan niet te veel rekening houden met roddelrubrieken en
gemeenteraadsleden die zonder visie afkomen met een simpel
autoverhaal.
De straten in de omgeving tellen verschillende borden met de tekst:
“wandelstraat”. Dan moeten er ook de nodige stappen genomen worden
om dit waar te maken!
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De Eikenlaan, Bosstraat, Groenstraat
en Colliestraat
Eind 2019 werden de
buurtbewoners uit deze straten
verwittigd dat er een tijdelijke
verkeerslus zou doorgevoerd
worden tot eind april.
De corona-crisis bracht echter de
nodige vertraging mee.
Er werd tegelijkertijd een enquête
bij de buurtbewoners van deze
straten georganiseerd door de
stad.
Hierbij werden ze bevraagd of
het één richtingsverkeer
doorheen de Eikenlaan en
Groenstraat een permanent
karakter mocht krijgen.
De Colliestraat viel er buiten
wegens geen bewoners.

Het resultaat van deze enquête was duidelijk:
Er was totaal geen draagvlak om het éénrichtingsverkeer te
handhaven!

Nochtans was het een vraag vanuit een buurtcomité om iets structureel
te doen tegen de hoge snelheden, te druk verkeer, kapot gereden
bermen enz…
We vinden dat een enquête goed onderbouwd moet worden en dat was
hier niet het geval: ja of nee, voor of tegen.
We hebben wel vernomen dat het stadsbestuur zal blijven ijveren voor
veiligere straten. De borden “wandelgebied, trager rijden” blijven dus een
dode letter zonder structurele maatregelen.
De Colliestraat werd vanaf 1 september terug autoluw en fietsvriendelijk.
Maar ook hier blijven controles noodzakelijk!
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De Raaklijn 25 jaar terug!
We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de
katern nr.14 verscheen en wat nu nog relevant is.
1995: juli nr.14, jaargang 2(8 pagina’s)
 De Raaklijn maakt zich
zorgen over de omzetting
groene zones naar oranje, geel
of paars zonder compensatie.
Vandaar onze titel: “groene
stift gebruiken!” in plaats die
andere kleurenstiften.
 We geven meer uitleg hoe
een BPA beter kan ingericht
worden in functie van
menselijke activiteiten, de
beleving van de natuur en
ruimte.
 De Raaklijn organiseerde
samen met de Chiro, Belvoc
(volleybalclub) een papierslag.
 “zondag zonder” : De Raaklijn
wil opnieuw een autoloze
zondag organiseren in Belsele.

25 jaar later :
 Nog steeds worden de omzettingen van natuur naar een
andere bestemming (recreatie, wonen, industrie…)
onvoldoende gecompenseerd. Dus Vlaanderen is al meer
dan 25 jaar in hetzelfde bedje ziek!
 Een bijzonder plan van aanleg (BPA) zal het niet worden,
wel een RUP of ruimtelijk uitvoeringsplan. De
plannenmakers rond de nieuwe bestemming Puyenbeke
herlezen best deze katern nog eens.
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 dat de papierslag 6 containers oud papier en karton
opleverde en ook wel wat geld in de clubkas was
meegenomen. De papierslagen zijn vervangen door de
zwerfvuilacties.
 “zondag zonder” bestaat nog steeds maar wordt elk jaar
georganiseerd in Sint-Niklaas. Toch maar eens nadenken
om de kernen van de deelgemeenten die dag autovrij te
maken en er een groot speelplein van maken?
 Extra brochure
Naar aanleiding van de week van de fiets bracht De Raaklijn een
zeer merkwaardige brochure uit.
Deze brochure werd opgesteld door voorzitter Fred Van
Remoortel. Deze minibrochure stemt nog steeds tot nadenken
over hoe we omgaan met onze mobiliteit!

De brochure wordt in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd!
U ontvangt geen nieuwsbrief? Mailadres doorspelen naar:
Firmin.de.beleyr@telenet.be
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De gierzwaluwen heen en terug!
In het voorjaar van 2017 plaatsten
we in de romp van de
Roomanmolen 5 nestkasten.
Ze waren bestemd om
gierzwaluwen te lokken.

Sindsdien werd er elk jaar een controle uitgevoerd. Het bleek
telkens vergeefs.
Maar dit voorjaar hadden we prijs. In één nest lagen twee eitjes en
zat er gierzwaluw te broeden.
Er werd afgesproken om later in het voorjaar, na het uitbroeden,
terug te gaan ringen.
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Eddy De Taeye kon alvast
één vogel ringen.

PECH:
Een gierzwaluw arriveert laat en vertrekt vroeg. Dat wisten we wel.
Maar bij een tweede controle bleken de vogels al vertrokken.
De twee eitjes waren niet uitgebroed, maar ze waren wel bevrucht.
De gierzwaluwen zijn aan een reis begonnen van meer dan 5000
km richting Afrika.
Hopelijk keren ze volgend jaar terug en vinden ze de molenromp
een fijne plek om terug te broeden.
We zijn in ieder geval hoopvol. De nestkasten staan klaar voor
ontvangst in de Romanmolen!
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Project De Raaklijn genomineerd!

We waren al eens in de
prijzen gevallen, maar
met het project “de
muntschat” is er een
nieuwe nominatie voor
ons project ingediend.
https://www.waseerfgoedprijs.be/projecten/het-steenwerk-en-haar-muntschat/

Het Steenwerk is de mysterieuze naam van een eeuwenoude plek
in Belsele.
Het Steenwerk bevindt zich naast de Mierennestwijk en er werden
twee wegels naar vernoemd. Veel dorpsbewoners kennen de
benaming ‘Steenwerk’ wel, maar de oorsprong ervan is minder
gekend.
Het Steenwerk is eveneens een archeologische site, de plek waar
1800 jaar geleden de eerste Belselenaars zich hebben gevestigd.
De site draagt al jaren de belangstelling van De Raaklijn omdat het
de vindplaats is van zowel een Romeinse muntschat als van een
stenen Gallo Romeins gebouw.
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Antheuniswegel blijft bewandelbaar!
De Antheuniswegel en de Durinckxwegel takken af vanuit de
Molenbeekwegel richting Marktstraat.
De beide wegels zijn officiële en erkende wegels, dus over dat
aspect moet er niet gekibbeld worden.
In tegenstelling tot de Durinckwegel vormt de Antheuniswegel wel
problemen.
We zetten ze even opeen rijtje:
- De naamborden verdwijnen sneller dan ze worden
aangebracht. (1)
- De Antheuniswegel moet beter worden aangeduid in het
traject met tussenbordjes. (2)
- Vanuit de Marktstraat sluit men de wegel deels af met een
poort, zodat er twijfel ontstaat bij de wandelaars. (3)
- In de wegel worden er bordjes geplaatst die duidelijk maken
dat de wandelaar hier niet welkom is. (4)

1

2

4
5
3

De beide wegels zijn officieel
toegankelijk!
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Door de bevoegde schepen, Wout De Meester, zijn
er nu stappen ondernomen om deze knelpunten op
te lossen.
- De buren mogen geen verwarrende bordjes
plaatsen,
- de poort mag geen hinder vormen, ze mogen
de wandelaars niet aanspreken enz…

1

4

2

3

- Dat er wel buren zijn die de wegel erkennen en de nodige
moeite doen om de wandelaars er de vrije loop te geven
toont de foto onder aan. De wegel werd opgehoogd zodat de
schapen er onderdoor kunnen. Dit levert grappige beelden
op (5)

5
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Gratis en voor niets!
Dienst toerisme heeft verschillende nieuwe wandel- en
fietsbrochures uitgebracht. Ze zijn gratis te verkrijgen.
De mooiste weg naar de korte keten
Met deze kaart kan je via drie uitgestippelde
fietsroutes de korte keten ontdekken.
De kaart bevat tips en locaties om onderweg
van de lekkerste producten te geniieten.

Het poëziepad
Puivelde
12 granieten zuilen
met een gedicht.
Met deze kaart kan
je fietsen en
wandelen en
mijmeren.
Twee beelden staan
in in Sinaai, al de
overige staan in
Puivelde en Belsele.

Beeldig fietspad

Ontdek beeldige kunst per
fiets in Sint-Niklaas en
deelgemeenten.
Beelden zoals “wassende
vrouwen”, “ de
klokkenlapper” enz…
kregen hun plaats in deze
brochure
Zelfs het afvalmonster (zie
katern nr. 139) dat dreigde
te verdwijnen, werd mee
opgenomen.
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INFO
Altijd welkom op onze samenkomsten.
Deze gaan door in het Parochieheem om 20u.
De twee werkgroepen “Trage wegen” en
“De Raaklijn” vergaderen samen.

De Raaklijn vzw
De vergaderingen in 2020
26 oktober, 23 november, 14 december

Nieuwsbrief:
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen:
Firmin.de.beleyr@telenet.be

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be
secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap 2020 = €15 of €8 digitaal
(+ €1 per extra familielid)
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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Op zondag 18 oktober wordt de nieuwe
23
kaart ingewandeld!
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