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Terwijl wij met De Raaklijn meestal vooruit 
kijken, grijpen we ook graag naar het verleden 
of beter gezegd: neuzen in ons archief. 
In dit nummer is dit gegeven de rode draad.  
 

We hebben daar een goede reden voor: 
FRUSTRATIE! 

 
Telkens het beleid aankomt met oplossingen 
voor een probleem, of een bevraging doet bij 
de bewoners….stellen we vast dat wij dit in het 
verleden al aangekaart hebben. 
 
Onze talrijke dossiers, projecten en voorstellen die we opgesteld 
hebben werden niet altijd even enthousiast onthaald. 
Ze werden bestempeld als utopisch of niet verwezenlijkbaar… 
Als dan 20 -25 jaar later toch werk wordt gemaakt van zo’n dossier of 
project, of een deel ervan, dan is er altijd het gevoel: hebben wij dit al 
niet eerder voorgesteld? 
 
Het beleid heeft ook zo haar beleidsdoelstellingen en laat daar 
ambitieuze plannen voor opmaken. 
De lijst van deze plannen is veel langer dan de verwezenlijking of 
uitvoering ervan. 
 
Zo kunnen we een beetje doorgaan…zo zal het nog een tijdje 
doorgaan! 
 
Als de tijd komt wanneer het beleid mee is met onze dossiers, zal er 
ook geen frustratie meer zijn. 
 
Voorlopig zijn we aangewezen op dat verleden en zijn er regelmatig 
verwijzingen naar vroegere publicaties die nog altijd hout snijden! 
 
 
 
Veel leesplezier  en 
geniet van de lente…in 
2021 
 
Firmin De Beleyr 
 

Beste lezer  
 

LENTE 
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Omdat in onze vorige editie geen plaats konden geven aan deze 
vervolgrubriek, doen we nu een inhaalbeweging. 
 
We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de katern  
nr.17 en nr. 18  verscheen en wat nu nog relevant is.  
 
1996: januari nr.17 jaargang 3  
(8 pagina’s) 
 
•  De Raaklijn organiseerde naast een 
wedstrijd ook een bevraging naar de 
wensen rond mobiliteit. Volgende zaken 
kwamen veelvuldig aan bod: 

- het verkeer 
- wonen in Belsele 
- het milieu (hygiënisch) 
- open ruimte en natuur 

 
•  De Raaklijn zetelt in de 
beleidscommissie voor de opmaak van 
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
(GNOP). Hierbij dringen we aan voor de 
opmaak van een groen Bijzonder Plan van 
Aanleg (BPA) voor de Bezenkoek en de 
bossen in Puivelde. 
 
 
1996: maart nr.18 jaargang 3  
(8 pagina’s) 
 
•  We waarderen het werk 
van “Leefmilieu Sinaai”. 
Met de landschapsroute 
wordt ook een deel van 
Belsele aangedaan. 
 
•  Het stadsbestuur stelt de realisatie van  
een banaal “bufferbekken” voor in het 
Waterschoot. De Raaklijn pleit voor een 
“natuurlijk overstromingsgebied” in de 
vallei van de Belselebeek. 
 

De Raaklijn 25 jaar (2x) terug! 
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De twee katernen kan u herlezen via ons archief: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
25 jaar later : 
 
•  Het stadsbestuur organiseert een enquête rond de 
verkeersproblematiek in de Kleemstraat. De beperkte kring waarin ze 
dit realiseerden en de drie opties waaronder de bewoners konden 
kiezen, kregen door ons een “onvoldoende”. De zorgen van de 
bewoners rond verkeer en mobiliteit zijn 25 jaar later nog even 
actueel:  
 … verkeer op kindermaat, doorgaand verkeer tegengaan, 
 fietsgebruik bevorderen, meer vernauwingen, 
 verkeersveilig  centrum, globale visie ontwikkelen… 
 
De Raaklijn heeft op haar beurt gereageerd op deze enquête.  

( een tip van de sluier verder in deze katern) 
 

•  Na het GNOP kwamen er nog meerdere ambitieuze                     
plannen:  

- gemeentelijk milieubeleidsplan, 
- gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
- integraal plan bekken van de Belselebeek, 
- het klimaatplan, 
- … 

 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/17.pdf 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/18.pdf 
 

www.deraaklijn.be 
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Telkens een plan haar einddatum bereikt, begint men aan een nieuw en 
vervangend plan en blijven de meest gewenste en verplichte uitvoeringen 
weerom een dode letter, of komen ze rijkelijk te laat!  
Zo blijven we dus al meer dan 25 jaar draaien rond de hete brij. 

 
Met De Raaklijn hebben we al vele plannen en dossiers opgemaakt. 
Met dit verschil dat we vragende partij zijn om ze uit te voeren… 

Meerdere dossiers zijn te lezen via het archief op onze webstek: 
 

 
 

• De landschapsroute Sinaai bestaat 25 jaar later nog steeds.  
De werkgroep “Leefmilieu Sinaai” binnen de dorpsraad 
Sinaai laat, wat weerbaarheid betreft, toch wel enkele 
steken vallen. We zijn ontgoocheld dat wanneer er zich een 
probleem stelt in onze mooie buurgemeente, we geen 
gehoor vinden bij deze werkgroep. Het rechterlijk besluit 
tegen de opening van een officiële trage weg 
“De Fierenswegel” (atlas wegel nr.38) is 
illustratief. Met wat tegenwerk vanuit 
Leefmilieu Sinaai en de dorpsraad zou dit niet 
zo ver gekomen zijn. 

Belseledorp,	
kansen	en	bedreigingen!	

Puivelde Sint-Pauwels Antwerpen Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Gent

Belseledorp

Kleem
straat

Belselebeek	vallei	

Sint-Niklaas

Lokeren
N70		- Nieuwe	Baan

Molenwijk

Heiakker

Waasmunster
E17

Belsele-Noord

Belsele-Zuid

Belsele		- West

Waasmunster

Wordt het geen tijd om een beleid te bestraffen wanneer  
ze hun plannen niet uitvoeren of nakomen? 

 

http://www.deraaklijn.be/index.php/archief 
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• Het Waterschoot is, zoals de naam doet vermoeden, een waterrijk 
gebied. De Belselebeek wurmt er zich door en in 2006 stelden we zeer 
strikte landbouwregels voor omdat het regenwater van de er naast 
gelegen akkers in De Belselebeek sijpelt. In 2006 stelden we voor dat 
het gebied op een ecologische manier zou beheerd worden.   
          Dit houdt in dat men werkt met	inheemse grassoorten, 
geen pesticiden, geen meststoffen, ecologisch onderhoud, extensieve 
begrazing met runderen, ezels of pony’s …  
 

Extensieve begrazing heeft een gunstige 
invloed wanneer de juiste balans tussen  
onder- en overbegrazing gevonden kan 

worden. 
 

25 jaar later stellen echter vast dat na zoveel 
jaren de controle stilgevallen is en dat de 
huidige beheerder volop het gebied zwaar 
bemest heeft in de dagen voor het Paasweekend 2021. Door de 
regenval op Paasmaandag en dagen die hier op volgen wordt de 
waterkwaliteit in de Belselebeek weerom ernstig vervuild.  
 
 

 
 
 
 

Het Waterschoot met de Belselebeek.  
Daarnaast de bemeste akker in het 

overstromingsgebied. 

Het Waterschoot met de overstroomde 
Belselebeek.  

Wij hebben ondertussen de milieuinspectie en het stadsbestuur ingelicht. 
We rekenen er op dat de puntjes terug op I worden gezet! 
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In onze twee vorige edities (nrs. 143 en 144) stelden we het project 
“westelijke tangent” voor.  

 Daarbij werden er suggesties gedaan om de “verloren” stukjes berm 
 aan de N41 en de westelijke tangent aan te planten 
 met…hoogstamfruitbomen én met goedkeuring en medewerking vanuit  
 het Stadsbestuur en de groendienst. 

 
 

Misschien bracht deze artikelreeks enkele natuurliefhebbers  op het 
idee om om dit ook te doen in geurilla-stijl. 
 

We kregen via anonieme weg deze bijdrage toegestuurd: 
 
De meeste imkers zijn er wel al mee vertrouwd : stiekem overal bijen-
vriendelijke planten verspreiden in de buurt.  
Het is dé manier om uw bijenweide verder uit te breiden en uw 
drachtgebied te vergroten en te verbeteren. 
Blijkbaar is het nu een fenomeen dat meer en meer voorkomt, ook bij 
niet imkers. De mensen hebben er genoeg van dat er enkel stenen 
bijkomen en geen groen en besluiten zelf de handen uit de mouwen te 
steken. Onder het mom van ‘stop met lullen en doe iets’ hebben 
guerrillaplanters meer dan 500 bomen aangeplant in de buurt van 
Puurs / Sint-Amands. Dat deden ze steevast midden in de nacht en op 
wisselende locaties.  

Plan een guerrilla - aanplant ! 
 

1 2 

3 
4 

5 De vijf voorgestelde 
locaties. 

 



 9 

 
 
Ook in Nederland: 
 
Het fenomeen is bij onze noorderburen ‘uiteraard’ al iets meer 
ingeburgerd. Zij hebben al een heuse guerrilla-aanplant organisatie die 
burgers aanmoedigt en ondersteunt in de ‘illegale’ manier van 
vergroening. 

(kijk zeker eens op https://guerrillagardeners.nl ) 
 
Je hoort het goed, onze steden vergroenen op eigen initiatief is illegaal ! 
Maar aan iedereen die nu afgeschrikt wordt : geen nood. De meeste 
steden en gemeenten laten dit oogluikend toe. Welk gemeentebestuur 
zou het ook durven zijn burgers te veroordelen voor het aanplanten van 
een boom?!   
Eén regel geldt uiteraard wel :  niks 
stukmaken van het openbaar terrein. 
Voor de rest is eigen durf de enige 
grens.  
 

Belgische klimaatactivisten van The Phantom Tree Company gaan ’s nachts op pad 
om bomen te planten. Zo hebben ze al meer dan vijfhonderd bomen geplant in 
Puurs – Sint-Amands. 
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Het geeft een ongelofelijke voldoening door een straat te wandelen of 
op een pleintje te zitten waar ‘uw’ bomen groeien.  
Het tovert telkens weer een lach op je gezicht én …het is verslavend : 
eens je er mee begint is het zeer moeilijk te stoppen. Plots zie je overal 
potentiële plaatsen waar wel iets kan groeien. Of je er er ‘s nachts voor 
moet opstaan? Neen hoor, want de coronaregel laten dit met geldende 
avondklok niet toe! 
 
Overdag met een fluohesje aan werkt ook goed. Niemand die er van 
opkijkt. Geld hoeft het ook niet te kosten, op de  jaarlijkse 
plantenruildagen en bij bevriende imkers zijn vaak gratis planten te 
verkrijgen. 
 
Verenigingen zoals de Wase Imkersbond, Natuurpunt, Velt helpen je 
zeker verder met jouw mini- of maxi-guerrillastrijd. 

 
 
Uiteraard is uw eigen tuin een mogelijke leverancier van planten en 
jonge boompjes die overbodig zijn en ergens anders een fijne plaats 
krijgen in plaats van op de composthoop! 
 
Redenen genoeg dus om er zelf ook mee te beginnen !  
 
Groeten,  
Een anonieme  guerrillaplanter �  
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Het reeënbestand blijft in onze regio toenemen. In Vlaanderen wordt 
het aantal nu geschat op ongeveer 20.000 dieren.  
Ook in Belsele zie je langs trage wegen de sporen van deze dieren. In 
de schemering van de ochtend of de avond kan je regelmatig een 
‘sprong’ spotten. 

 
Een ‘sprong’ is de benaming van een groepje reeën, maar er zwerven 
ook solitaire reeën rond, vooral bokken! 
Deze zwervers leggen soms een heel parcours af en in onze gemeente 
kan dat wel eens fataal aflopen. 
 

Onlangs was dit weer het 
geval in de Kleemstraat. Bij 
het oversteken van de 
landelijke maar ook drukke 
straat werd in de ochtend 
van 11 maart deze jonge bok 
(2 jaar) doodgereden. 
 
In onze katern  nr.119 / 
januari 2016 gaven we reeds 
aan dat deze dieren 
aanwezig zijn en er maar 
best opgelet moet worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwervende reeën en damherten ! 
 

Het Europese ree is een 
middelgroot hoefdier met een 
rood- grijsbruine vacht. Het 
heeft opvallend grote oren, 
grote ogen, een zwarte neus 
en een witte kin. Mannelijke 
reeën dragen een eenvoudig 
gewei.  
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Begin april was er verbazing bij het zien van een groep ‘herten’. Ze 
werden gespot in de Gouden Leeuw en omgeving, hieronder een foto 
van de uitgebroken kudden ‘damherten’ in de Bosstraat! 

 
Toch opletten met de benaming van deze dieren. 
Een ree mag je niet verwarren met een damhert en een  
damhert mag je dan ook niet  
verwarren met een edelhert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reeën hebben zich gedurende 25 jaar met succes verspreid in onze 
regio. Vanuit Sinaai en Stekene zitten ze nu ook in Belsele! 
Damherten komen hier niet van nature voor, het gaat meestal om 
ontsnapte dieren. Zij maken ook weinig kans om hier te overleven 
terwijl een ree dit wel kan. 
Het edelhert is in onze regio helemaal niet aan de orde.  In België leven 
edelherten vooral onder de taalgrens, in de wijdse Ardense bossen. In 
Vlaanderen kom je het edele dier enkel in de Voerstreek tegen. 



 13  

Gavermolenstraat !  
 

In 2006 vroegen 
wij met enkele 
buurtbewoners 
aan het 
stadsbestuur om 
een voetpad in de 
Gavermolenstraat 
aan te leggen… 

In 2021 werd aan 
deze vraag 
voldaan en de 
buurtbewoners  
voldaan! Beter 
laat dan nooit! 
Maar toch fijn dat 
dit gebeurd is. 
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Onze aandacht rond het vernieuwde wegdek in de Bosstraat, kwam niet 
door het groepje damherten. 
 
Het waren enkele buurtbewoners die van de gelegenheid gebruik 
maakten om hun tegenstand tegen de paaltjes nog eens kenbaar te 
maken. Hun argumenten snijden, volgens ons, geen hout!  
De fietser zou volgens hen het grote slachtoffer worden wanneer de 
paaltjes vervangen zouden worden door een eilandje. Een autoverhaal 
dus! 
 
Misschien hebben deze bewoners een en ander gemist in het verleden 
en is een objectieve beschouwing over de verkeersproblematiek niet 
aan hen besteed. 
Daarom in telegramstijl een chronologie over de heersende en 
aanslepende verkeersproblematiek in de Bosstraat en omgeving: 
 
1995: 
De Raaklijn organiseert een bevraging bij alle bewoners in het 
Stuifzandruggebied (8 straten), De bewoners wilden effectief 
maatregelen. 
 
 
 
 
 
 

Bosstraat en omgeving! 
 

Herlees deze katern op onze 
website 

http://www.deraaklijn.be/katern/11.pdf 
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1996: Dodelijk ongeval 
Na een dodelijke aanrijding met een schoolgaand fietsertje in de 
Gouden Leeuwstraat, laaide de verontwaardiging van de 
buurtbewoners weer op. Ze eisten maatregelen. 
 
1997: Bevraging + telling 
Met 24 tellers uit het technisch 
instituut Glorieux (Oostakker) doen we 
een uitgebreide verkeerstelling in het 
hele stuifzandruggebied.   
 
1998: Meten is weten 
De leerlingen overhandigen hun 
dossier aan het stadsbestuur. 
Uit een opgemaakte correlatiediagram 
bleek het lokale verkeer de snelheid te 
overschrijden! 
 
1999: Ongeval met vluchtmisdrijf 
In de landelijke Colliestraat wordt een 
fietser levensgevaarlijk aangereden, 
de dader vluchtte weg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Herlees deze katern op onze website 
 
http://www.deraaklijn.be/katern/30.pdf 
 

 
 

In deze correlatiediagram,  
die door de leerlingen werd 
opgemaakt, kan je in de 
rechterbovenhoek zien  
dat het overgrote deel van 
de snelheidsovertreders de 
bewoners uit de Bosstraat 
zelf waren! 
Het besluit was toen: “hand 
in eigen boezem steken”. 
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2000: Januari 
Gemeenteraadslid Nelly Maes 
bepleit maatregelen om de 
Colliestraat te vrijwaren van 
doorrijdende auto’s. 
 
2000: maart 
Het stadsbestuur zou een 
proefperiode invoeren om het 
doorgaand verkeer in de Colliestraat 
te verbieden. Dit project loopt 
evenwel vertraging op. 
 
De Raaklijn en de dienst verkeer 
houden los van elkaar tellingen.  
Ze komen tot hetzelfde besluit:  
 

‘ …het doorgaand verkeer 
moet geweerd worden…’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2000: Mei 
De Raaklijn publiceert de resultaten van haar 
laatste telling. 
Tijdens één ochtenduur telden we 71 uitrijdende 
auto’s en 130 uitrijdende fietsers in de 
Colliestraat. 
 
De Colliestraat wordt permanent een fietsstraat. 
(behalve de aangelanden en landbouwvoertuigen) 
 
 
 
 
 

Herlees deze katernen op onze website 
http://www.deraaklijn.be/katern/39.pdf 

en 
http://www.deraaklijn.be/katern/40.pdf 

 
 

Herlees deze katern op onze website 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/41.pdf 
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2019: Omgelegd verkeer 
Nu maken we een sprong van bijna 19 
jaar.  
Buiten het toenemende verkeer 
gebeurde er in de Bosstraat en 
omgeving hoegenaamd niets, tot door 
de werken op het kruispunt “Ossenhoek” 
het verkeer werd omgeleid.  
Hierdoor ontstond er een nieuwe en 
tijdelijke verkeerssituatie die te voelen 
was tot in de Bosstraat, Eikenlaan, 
Groenstraat en Kleemstraat. 
 
Op 28 november 2019 organiseerde een 
buurtcomité een bijeenkomst om de 
verkeersproblematiek te bespreken en 
mogelijks aan te pakken. 
Via een enquête vroeg de stad aan de 
bewoners van deze straten of de 
tijdelijke maatregelen 
(eenrichtingsverkeer) een permanent 
karakter mochten krijgen. Ja of neen! 
 
 
2020: paaltjes remmen verkeer! 
Het resultaat van deze enquête was duidelijk: NEEN! 
Nochtans was de vraag vanuit een buurtcomité om iets structureel te 
doen tegen de hoge snelheden, te druk verkeer, kapot gereden bermen 
enz… 
Om toch iets te ondernemen ging het stadsbestuur in de zomer van dit 
jaar over tot de plaatsing van paaltjes in de Kleemstraat, Gouden 
Leeuwstraat en Bosstraat. 
Ook deze maatregelen waren de aanleiding tot verzet en sommigen 
riepen zelfs op tot sabotage van de paaltjes. 
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2021: Paaltjes worden eilandjes. 
Op 24 maart kregen de bewoners van de Bosstraat en omgeving een 
brief in de bus met een toelichting over de vernieuwing van de toplaag 
asfalt in de Bosstraat en het bestendigen van de aangebrachte 
wegversmallingen. 
Hierop reageerden weer enkele buurtbewoners uit de Bosstraat met 
hun, volgens ons ongefundeerde kritiek. 
 

Hierop reageerde het stadsbestuur met een tweede schrijven dat 
het uitstellen van de wegversmallingen na de vernieuwing van de 

asfaltlaag geen optie is!  
 
Het stadsbestuur bouwt een testperiode in van enkele maanden om 
dan alles globaal te bekijken en te bestendigen of bij te sturen. 
Buiten het plaatsen van de eilandjes komen er ook bermverstevigingen 
met grasdallen en een doorgang voor fietsers van 1,5 meter. 
 
Er komen dus in totaal 5 ingrepen: drie in de Bosstraat, één in de 
Gouden Leeuwstraat en één in de kleemstraat. In de Bosstraat en 
Gouden Leeuwstraat zijn ze van hetzelfde type. Dat in de Kleemstraat 
wijkt lichtjes af omdat de straat daar smaller is. 
 

 
 

De werken aan deze eilandjes worden nog deze maand aangevat! 
Op het volgend kaartje zijn de plaatsen aangeduid voor deze ingrepen. 

 

 

Wegneembaar 
verkeerseiland 
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Mocht je al nieuwsgierig zijn, dan houden we niet tegen om de 

katern nr. 112 van september 2014 na te lezen! 

 
 
 
 
 
 

Kleemstraat ! 
 

In de volgende katern zullen we de Kleemstraat toelichten! 
Ook hier heeft De Raaklijn geprobeerd om te sleutelen aan de 

verkeersproblematiek die daar al jaren aansleept! 
Hierbij stellen we ons enkele vragen: 

- Wat gebeurt er met de bevraging die de stad hier gevoerd heeft ? 
- Wat zijn de toekomstige problemen die afstevenen op deze omgeving? 
- Wat zijn de kansen en de bedreigingen? 

 
 

 
 

Herlees deze katern op onze website 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/112.pdf 
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subsidies 
 

De Corona-crisis hakt er  ferm in. 
 

In alle geledingen van de maatschappij laat zich dit voelen. 
 Het stadsbestuur heeft dit goed opgevangen: omdat het jaar 2021 een 

rotjaar was voor de vele verenigingen, nam het schepencollege de 
beslissing om alle verenigingen niet te belasten met de opmaak van 

een jaarprogramma. (oef!) 
Op basis van een jaarprogramma worden de jaarlijkse subsidies 

berekend. 
Om de verenigingen op dit vlak te ontlasten deden zij een voorstel om 
de jaarlijkse subsidie 2021 toe tekennen op basis van een gemiddelde 

van de laatste 3 jaren. 
Met De Raaklijn gaan we volledig akkoord met deze beslissing. 

Het bespaart ons een administratieve rompslomp en het bracht ons ook 
op andere ideeën voor de toekomstige subsidiëringen via STRAMIN. 

(stedelijke raad voor milieu en natuur). 
Daarover verneem je meer in de volgende katern. 

 
Ledenaantal 

 
De Corona-crisis hakt er  ferm in. Maar niet in ons ledenbestand! 

 
• Leden die de Raaklijn-katern ontvangen op papier (15 E) 

     120 
• Leden die de Raaklijn-katern digitaal ontvangen (8 E) 

     62 
• Extra leden (1 E) 

     300 
 

We zijn u allen zeer dankbaar voor de vernieuwing van het 
lidmaatschap tot en met januari 2022! 

 

Subsidies en leden ! 
 

Om u nog beter van dienst te zijn hebben we enkele vragen: 
- komt uw adres/naam overeen met onze  gegevens op 

het gekleefde etiket op  de katern? 
- ontvangt u onze nieuwsbrief? Indien niet, dan stuurt u 

het juiste mailadres naar: 
 

firmin.de.beleyr@telenet.be 
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De twee werkgroepen “Trage wegen” en  
“De Raaklijn” vergaderen altijd  samen. 

De Raaklijn vzw 

 
 

 
 
 
 

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

firmin.de.beleyr@telenet.be 
 
 

De vergaderingen in 2021 
Deze gaan digitaal door! 

 
 

Bekijk ook onze webstek: 
www.deraaklijn.be 

 

Nieuwsbrief: 
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan 

steeds uw mailadres door: 
Firmin.de.beleyr@telenet.be 

 
 
 

INFO  
 

Door de coronasituatie zijn de maandelijkse 
bijeenkomsten dit jaar verschillende keren geschrapt. 

We zijn ook nog niet zeker voor 2021. 
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