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ALGEMENE INFO
Elk lid ontvangt de digitale katern.
Ons bestand wordt geactualiseerd.
Dus graag herbevestigen via mail.

info@deraaklijn.be
Vermeld er zeker bij indien u koos
voor €15 of €8.
De vergaderingen in 2022
29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november,
19 december

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be
secretariaat : Kleemstraat 89, 9111
Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap tot eind 2023 = €15
of €8 digitaal
(+ €1 per extra familielid)
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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Beste lezer
U vraagt zich misschien al een tijdje af:
“…waar blijft de katern van De Raaklijn…”.
Als trouwe abonnee hebt u recht op een woordje uitleg:
De katern die u nu leest is onze 150e editie in de 30e jaargang.
Om die 30e jaargang wat kleur te geven ontving u de vorige 4 katernen
volledig in kleurendruk. Deze katern ook.
Deze luxe-uitgaven werden heel warm onthaald maar kostten ons ook veel
geld.
We hebben daarom besloten om de 5 katernen die u samen met het
Groene Waasland krijgt te verminderen naar 4 per jaar !

(vier kwartaalnummers dus)
Tegenover deze besparing zetten we een en ander in de plaats:
- de katern blijft u definitief in kleurendruk ontvangen…
- de katern kan meer pagina’s omvatten, met meer nieuws en plaats om een
en ander te duiden…
- het lidgeld blijft de komende jaren hoogst waarschijnlijk ongewijzigd…
- de nieuwsbrief wordt doorgestuurd naargelang er belangrijke
mededelingen zijn…
Dus…
Wij bieden u veel info over wat er leeft in Belsele en hopelijk wensen wij u:
…een warme en zalige zomer
waar we de stille aanwezigheid
van zonnestralen kunnen vieren,

Veel leesgenot!
Firmin De Beleyr
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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. 24 en 25
verscheen en wat nu nog relevant is.
1997: maart nr.24 jaargang 4
(8 pagina’s)
- 1154 bezwaarschriften om de verkavelingen
tegen te houden.
- In deze katern leest u een bloemlezing van
bezwaren.
De 1154 bezwaren kwamen van vele inwoners
(enkel uit Belsele boven de 18 jaar) die
bezorgd waren om Het Hof Van Belsele.
Buiten de vele Belselenaars waren er ook
prominente inwoners bij om ons algemeen
bezwaarschrift kracht bij te zetten.
Er zouden later nog veel meer
bezwaarschriften volgen…
http://www.deraaklijn.be/katern/24.pdf

1997: maart nr.25 jaargang 5
(8 pagina’s)
- Het aantal ingediende bezwaarschriften en
de nieuwe lente gaf hoop. We bezorgden de
leden van De Raaklijn een zakje met
bloemenzaadjes.
- we maakten gebruik van onze
naambekendheid om een flyer te verspreiden
over Belsele. Hierdoor steeg ons ledenaantal
en ook onze inbreng naar het stadsbestuur
werd meer gewaardeerd.
De collage van de krantenartikels sprak
boekdelen!
http://www.deraaklijn.be/katern/25.pdf
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De Raaklijn 25 jaar later !
We zijn ondertussen 25 jaar verder en opnieuw dient zich er een
probleem aan rond verkavelingen in de kern van Belsele!

Met De Raaklijn ontwikkelden we verschillende visies om waardevolle
landschappelijke gebieden die als woongebied zijn ingetekend op het
gewestplan om te zetten naar parkgebieden en tegelijkertijd minder
waardevolle gebieden die als parkzone zijn ingetekend om te zetten naar
een woonzone.
We kregen het zelfs zo ver dat onze ideeën werden opgenomen in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas met de nodige
bindende bepalingen die er aan waren gekoppeld.

MAAR…
…het loopt niet zoals we wensen!
Van deze opgenomen visie rond ruilbestemming binnen het
structuurplan is nog niets verwezenlijkt, meer zelfs, men wil er
blijkbaar vanaf om onbegrijpelijke redenen!
Wij stellen ons dan ook de vraag:
Waarom worden er plannen gemaakt die niet worden uitgevoerd?

Onze visie in het kort:
Dit gebiedje gelegen aan de stationshalte is een
paardenweide. Het heeft een bestemming als
parkzone.
Wij stellen een bestemmingsruil voor met
het woongebied in het centrum Hof Van Belsele!

Het gebied is
gelegen tussen:
- de Kleemstraat
- de Heiakker
- de spoorlijn 59
(Gent –
Antwerpen)
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Dit dossier kan u nalezen op
onze website. Met dit plan willen
we meer parkzone creëren in
het centrum van Belsele.

Indien deze ruilbestemming niet
door mag gaan, dan dreigt er
een banale verkaveling met
appartementen in het historisch
centrum van Belsele!
De kleine typische woningen
naast het gemeentehuis dreigen
afgebroken te worden en
appartementen met
garageboxen gaan in de plaats
komen!
Moeten we terug naar
bezwaarschriften-acties gaan?

http://www.deraaklijn.be/dossiers/Ruimtelijke%20visie%20Belsele.pdf

We zijn van plan om met De Raaklijn dit dossier in de
openbaarheid te gaan bespreken om de beleidsmakers
op andere ideeën te brengen!
Wij willen geen herhaling van 25 jaar terug!
Verder …..

25 jaar wachten op zone 30 loont!
Wat 25 jaar
geleden
onbespreekbaar
was , is nu
realiteit! 7

De Raaklijn katernen!
Onze 150 katernen worden zorgvuldig bijgehouden op papier en

digitaal:
1. In ons eigen archief:

2. Bij Bibliotheca Wasiana:
Bibliotheca Wasiana is
een bewaarbibliotheek
en
documentatiecentrum.
Ze verzamelt boeken,
krantenknipsels,
brochures, kaarten,
beeldmateriaal,
affiches, ...
De drijvende kracht is
Chris Stoop.

8

3. Bij de koninlijke bibliotheek in Brussel:

4. Digitaal op onze webstek:
Buiten onze katernen zijn er verschillende (nog zeer relevante)
dossiers te raadplegen!
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De Raaklijn katernen van 1 tot 50!
We dachten dat we in 2002 een mijlpaal hadden bereikt met ons 50e
nummer. Maar er zijn er ondertussen nog 100 bijgekomen!
In die periode zorgden vooral Fred Van Remoortel voor de inhoud en Jan
Burm voor de lay-out.
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De Raaklijn katernen van 50 tot 100!
De katernen werden nog zwart-wit gedrukt, maar ze konden al in kleur
bekeken worden op onze website die ook in deze tijdsspanne werd
opgestart.
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De Raaklijn katernen van 100 tot 150!
Vanaf nr. 100 begon ons ledenaantal te stijgen boven de 100!
Vanaf de publicatie van het 100 e nummer gingen we de leefomgeving in
Belsele ruimer bekijken.

Bossen

Molenbeek

Speelbos

Parken

Ransbeek

Den Akker

Wegels
de
openruimte

Belsele
Station

zwerfvuil

Belselebeek
Poelen

Erfgoed

Verkeer

De Raaklijn werd in deze periode omgevormd tot een vzw!
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Wegspotters gezocht!
In 2017 vroegen wij aan het stadsbestuur om het project wegspotters
op te starten.
Nu, 5 jaar jaar later, is het zo ver!
www.wegspotters.be

Samen met het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) en de
stad Sint-Niklaas werd op 12 mei het startschot voor dit project
gegeven in het stadhuis onder een ruime belangstelling!

De afgelopen jaren werden de trage wegen in Sint-Niklaas en
deelgemeenten geïnventariseerd om te komen tot een aangenaam en
toegankelijk tragewegennetwerk voor wandelaars, fietsers en andere
trageweggebruikers.
Nu is het de bedoeling om deze trage wegen ook goed te onderhouden.
En daarvoor is een regelmatige controle nodig.
Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap
Schelde-Durme gaan we nu op zoek naar vrijwilligers om dit waar te maken:

WEGSPOTTERS!
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Als je…
* …houdt van wandelen…
* …wilt genieten van de rust langs trage wegen…
* …uw favoriete wegel(s) 4x op een jaar bezoekt…

…ben je al aardig op weg als wegspotter!
Wegspotters zijn dus vrijwilligers die minstens een keer per seizoen “hun”
zelf gekozen trage weg(en) controleren.
* is de bewegwijzering oké?
* versperren obstakels de weg?
* ligt er zwerfvuil?
Wegspotters leggen de vastgestelde problemen vast op foto en geven de
informatie door aan de gemeente via een digitaal meldingssysteem.
De gemeente verhelpt het euvel en koppelt via datzelfde systeem terug naar
de Wegspotters.
In Sint-Niklaas heeft men besloten om het meldingssysteem Mobimelder,
dat gebruikt wordt in 11 andere gemeenten, niet toe te passen maar haar
eigen meldingspunt dat al enige tijd gangbaar hiervoor te gebruiken…

OPROEP!
U voelt zich geroepen om wegspotter te worden?
Voor je start: zorg dat je geregistreerd bent als vrijwilliger bij de stad,
zodat je verzekerd bent. Dit doe je via de ondertekening van een
afsprakennota vrijwilligerswerk.

De Raaklijn helpt u graag hierbij verder!
Belsele beschikt over een uitgebreid netwerk van trage wegen.
Kies jouw wegel(s) en geef dit door:

Info@deraaklijn.be
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Wat is een knelpunt?
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle mogelijke knelpunten
die je als wegspotter kan tegenkomen op je trage weg.
De knelpunten zijn verdeeld in 5 clusters:

Cluster 1: Wegbedding/wegdek
▪ Putten / verzakkingen
▪ Modder / slechte afwatering
▪ Slecht onderhouden graspad
▪ Omgeploegd / moeilijk traceerbaar
▪ Schade aan vlonderpad

Cluster 2: Obstakels/versperringen
▪ Hek, poort, bareel, draad,...
▪ Verbodsteken (bordje met opschrift ‘privaat’, ‘verboden toegang’)
▪ Overgroeiing
▪ Omgevallen boom
▪ Gevaarlijk overhangende bomen / takken
▪ Struiken/hagen die dienen gesnoeid te worden
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Cluster 3 – Signalisatie (straatnaambordje / icoontje
trage weg / verkeersbord)
Niet / moeilijk zichtbaar (vb. door overhangende takken)
Moeilijk leesbaar (door vuiligheid of ouderdom)
Verkeerd geplaatst
Bewegwijzering ontbreekt
Verdwenen
Beschadigd

Cluster 4 – Afval
Sluikstort
Volle / uitpuilende vuilbak naast de weg
Verspreid afval (papier, blikjes...)
Schadelijke voorwerpen
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Cluster 5 – Schade aan randinfrastructuur
Zitbank, picknicktafel, vuilbak, informatiebord, fit- o- meter toestel
Omheining, trapje, brugje, tunnels,
draaipoortje, klappoortje
Fietssluis, voetgangerssluis, tractorsluis
Hinderpaal
Oeverversteviging
Slagboom
Verlichting

Belangrijk om weten!
De stad kan niet elk klein putje herstellen of elk papiertje ter plekke gaan
opruimen. Bovendien maken trage wegen vaak deel uit van een natuurlijk
landschap, waar het dragen van aangepast schoeisel soms nodig is.
Onderstaande foto’s geven een beeld van trage wegen waar geen
bezwaarlijke knelpunten aanwezig zijn zoals (waterplassen, een smalle
wegel, overhangende takken van een buurtbewoner, modderige wegel…)
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Volg als wegspotter de volgende
tips….
Hoe knelpunten signaleren?
Meld gebreken via:

www.sint-niklaas.be/melding-klantendienst
Je kan het formulier invullen op je computer of via je smartphone op het
terrein. Je neemt best één of meerdere duidelijke foto’s van het knelpunt.

In het formulier geef je aan welk type knelpunt je tegenkwam op de trage
weg. Geef het dichstbijzijnde adres in. In het vak ‘bijkomende info’ geef je
een duidelijke omschrijving van de locatie en het knelpunt. Bij de bijlagen
kan je de foto’s uploaden (tot en met de grootte van 20 MB). Kies voor
‘bedrijf of organisatie’ en vermeld “Wegspotters”. Vervolgens kan je je
persoonlijke gegevens invullen en aanduiden of je al dan niet op de hoogte
wil gehouden worden van de stand van je melding.
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Zelf trage wegen onderhouden
De stad is bevoegd voor het onderhoud van haar trage wegen. Indien
gewenst, kan je als wegspotter kleine ingrepen zelf doen (b.v. zwerfvuil
opruimen, bordjes afwassen, een overhangende tak verwijderen...).

Wil je zwerfvuil opruimen? Sluit je dan aan bij Schoon Volk, een project van
afvalintercommunale MIWA, dat vrijwilligers hierbij ondersteunt. Je ontvangt
grijpstokken, vuilzakken, handschoenen enzo meer. Bovendien ben je
verzekerd en haalt de stad je ingezamelde afval op.

Registreer je via:

www.miwa.be/nl/digitaal-loket/aanmelding-schoon-volk/
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Buitenspeeldag!
Dit jaar ging op woensdagmiddag 20 april de buitenspeeldag in
samenwerking met JOS terug door!

Buitenspeeldag in
BELSELE
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Het werd een speciale editie in de Mierennest:
- Takkenplek: kampen bouwen met de KLJ en CHIRO
- Vogelnestkastjes in elkaar knutselen met De Raaklijn vzw
- Kabouters maken uit boomstammen met hulp van PAN - boomverzorging
- Muziek bij het hommelpunt met muziekclub ’t Ey
- Op zoek naar de muntschat en potscherven lijmen metErfpunt Academie
- Voorlees- en knutselhoekjes in samenwerking met De BIB
- …en “natuurlijk” spelen en ravotten!
- + EXTRA sport en spelaanbod op site De Klavers

Hierna volgt een fotocollage van onze
huisfotograaf Etienne Van Haevermaet
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