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
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
…een warme zomer
waar we de stille
aanwezigheid
van zonnestralen
kunnen vieren,

Die zomer hebben we gehad en er is een nog een nazomer te verwachten…
ze noemden dat eeuwen geleden de ‘HONDSDAGEN’ …
De dagen tussen 20 juli en verder in augustus worden in de volksweerkunde
zo genoemd. Onze voorouders associeerden deze periode met grote hitte.
We’ kunnen dus meespreken van de ‘hondsdagen’.
De droogte trof evenzeer ons reservaatje ‘den Akker’ als vele natuurgebieden
in Vlaanderen.
Toch wens ik u als lezer
graag:
…een zachte herfst
om te oogsten wat we
hoopvol
hebben gezaaid en
gedroomd.

Op zondag 16 oktober willen wij u een gevarieerd programma voorschotelen op de
dag van de trage weg, dit in samenwerking met muziekclub ’t Ey.
We zien elkaar tot dan?
Nog veel leesplezier en vriendelijke groeten namens De Raaklijn

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. 26
en 27 verscheen en wat nu nog relevant is.
1997: juli nr.26 jaargang 5
(8 pagina’s)
- De stad wil een uitputtingsslag leveren met
De Raaklijn, de 1154 bezwaarschriften waren
niet voldoende, in tegendeel men wil
opnieuw een bevraging organiseren om de
verkavelingen toch te kunnen realiseren.
Omdat we een openbaar onderzoek in de
zomervakantie zeer “onethisch” vinden gaat
men akkoord om het zoveelste openbaar
onderzoek uit te stellen naar sept./okt. 1997.
- De Ransbeekpoel in de Mierennestwijk
moet volgens De Raaklijn blijven en worden
opgenomen in de geplande wijkuitbreiding als
natuurlijke waterbuffer!
De promotor, de Waasse Landmaatschappij,
onder het voorzitterschap van Julien
Vergeylen, was hiermee niet opgezet.
http://www.deraaklijn.be/katern/26.pdf

1997: september nr.27 jaargang 5
(8 pagina’s)
Met deze titel op de hoofdpagina wil De
Raaklijn enkele projecten en acties in de
kijker zetten voor het jaar 1998.
De items waren:
- naamplaten van waterlopen aanbrengen
- de verkaveling ‘Hof Van Belsele’ tegengaan
- terug lanen maken van Tuin- en Rozenlaan
- bescherming en integratie Ransbeekpoel
- Belseledorp verfraaien en vergroenen
- inrichting educatief parkje ‘Hof van Belsele’
http://www.deraaklijn.be/katern/27.pdf
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De Raaklijn 25 jaar later !
Onze vraag, of beter gezegd eis, om het geplande openbaar onderzoek
midden de zomer uit te stellen naar het najaar werd uiteindelijk aanvaard.
Een ‘rare’ vraag!
Bij de overhandiging van de 1154 bezwaren en de toezegging om het vierde
openbaar onderzoek uit te stellen, vroeg een aanwezige ambtenaar ons om
in ruil, voor ‘het groot gebaar’, geen bezwaarschriften-actie meer te houden!
I
In het voorjaar van 1998 ging de vierde (!) bevraging door. Wij negeerden de
‘rare’ vraag om geen actie meer te voeren.
De 1154 Belselenaars die in 1997 bezwaar aantekenden, waren verbolgen en
dienden daarom nog massaler bezwaren in.
8 jaren later werd het Hof van Belsele een park en de uitbreiding Populieren
wijk is anno 2022 zo goed als volgebouwd. Dit was niet meer te stoppen maar
de Pastorijwegel en de loop van de Belselebeek met de vele waterbuffers zijn
er landschapsbepalend geworden.

Wij stelden
voor om ze te
laten
meanderen
doorheen de
nieuwe wijk.
Vroeger liep de
Belselebeek er
als een rechte
lijn door.
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De Ransbeekpoel ging, als het van de toenmalige voorzitter afhing,
volledig gedumpt worden. Door ons verzet (met wijlen Omer Burm) en
een lijvig dossier, kregen we zelfs een tweede buffer + gescheiden
riolering, waarbij de propere waterafvoer niet meer onder de grond ligt
maar zichtbaar als kleine waterloopjes.
De Ransbeekpoel werd één keer geruimd (in 2012). Nu, tien jaar later,
is de poel niet meer zichtbaar door begroeiing en is hierdoor aan het
verzanden.
De Raaklijn vraagt aan het stadsbestuur en het Regionaal landschap
Schelde Durme om de poel terug te herstellen in okt/nov. dit jaar.

De Ransbeekpoel is
aangeduid op
topografische kaarten.
Haar typische vorm
wordt bij een volgende
ruimbeurt behouden.
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De Ransbeekpoel is niet meer te zien en zit verscholen tussen
het riet en wilgen…..
Van de 6 projecten die we in 1997/98 bekend maakten, zijn er ondertussen heel
wat meer bijgekomen en blijven er nog vele uit het verleden actueel!
Tegen 16 oktober gaan we de oude houten naamplaten
vervangen door nieuwe.
We beginnen met de Ransbeek en Belselebeek.
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Bosranden!
Buiten een kleine heidebrand in de Gouden Leeuwstraat, naast de Drie
Schouwenwegel, zijn we in Belsele gespaard gebleven van bosbranden.

(foto’s: Kristof Pieters / HLN)

Nu kunnen we kennis maken met BOSRANDEN.
Dirk Deschepper maakt ons er wat wijzer over:

Geen bos zonder bosranden
Bosranden met veel structuur zijn zeldzaam in Vlaanderen. Meestal is de grens
tussen bos en akker of grasland zeer scherp. Een ecologisch goede bosrand
bestaat uit een mantel en een zoom. De mantel is een struik- of hakhoutzone. De
zoom is een zone met ruigtekruiden.
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Een bosrand biedt:
• Een natuurlijk ogende overgang tussen het bos en het omliggende landschap,
• een schitterend bosbeeld met bloeiende en vruchtdragende planten,
• voedsel en beschutting voor tal van dieren (vleermuizen, vlinders, vogels,...),
• brandhout (als je geschikte hakhoutsoorten aanplant).

Een bosrand voorkomt:
• Overhangende takken langs wegen, paden, andere eigendommen en
nutsleidingen,
• loslopende honden of sluikstorten,
• inkijk van nieuwsgierige passanten (goed alternatief voor rododendron en
laurierkers),
• kolonisatie door ruigtekruiden of exoten.
De zonnige zuidkant van je bos is de ideale plek om een geslaagde bosrand
aan te leggen. De breedte ligt bij voorkeur tussen 4 en 10 m. De struiken en
bomen worden in 2 geschrankte rijen aangeplant. Er wordt een plantafstand
van 2 tot 2,5 m in de rij en tussen de rijen aanbevolen met plantengoepjes van
5-10 van dezelfde soort. Hoogstambomen plant je minstens 2 m van de
perceelgrens, in agrarisch gebied is dat 6m. Struiken moet je op minstens 0,5 m
van de perceelgrens planten.

Er zijn twee recente bosrand-aanplantingen geweest.
1. Bij het gesneuvelde bos (door de letterzetter) naast de Kouterwegel heeft
JOMI in opdracht van De Raaklijn een bosrand aangebracht. De boseigenaar
was uiteraard zeer tevreden met dit initiatief…
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2. In het bos naast de takkenwal (Stadhoudersboswegel) werd in november
enkele bosranden aangeplant:
- De eerste bosrand (halfschaduw) begint ongeveer 100 meter voor de
takkenwal vertrekkende vanuit de Eikenlaan. Deze rand van 2 rijen omvat:
hazelaar, haagbeuk, meidoorn en Europese vogelkers.
-De tweede bosrand aan de oostkant (Eikenweide) en zuidkant omvat:
éénstijlige en tweestijlige meidoorn, kardinaalsmuts, Europese vogelkers, spork,
hondsroos, fladderiep, hazelaar en rode kornoelje. De planten in de bosrand
werden voorzien van een pluk ongewassen schapenwol om de reeën op
afstand te houden.
Op deze manier proberen we het bos meer diversiteit te geven. In het bos zelf
zijn alle 50-jarige lorken door de droge zomers ten dode opgeschreven. Een
nieuwe kans om in dit bos inheemse en klimaatvriendelijke bomen aan te
planten, met hier en daar enkele voedselbomen zoals notenlaars. De evolutie
van een jong opgroeiend bos heeft ook iets!
(bronnen : bosgroepen, bos+)

Opgelet voor reeën!
De reeën die we gelukkig de laatste jaren mogen spotten in Belsele zijn niet vies van
jonge aanplant. Dirk Deschepper voorziet de jonge plantjes van een pluk
ongewassen schapenwol. De reuk hiervan weerhoudt de reeën om er van te
snoepen!

Een reebok gespot
in de Kouterstraat
0

Geef het bos een boost!

Samen voor meer bos in het Waasland
Geniet jij ook zo van een ontspannende boswandeling? Van de frisse lucht?
Van een schattig eekhoorntje dat tegen de stam omhoog loopt of een
vogelconcert in de ochtend? Geef dit najaar dan samen met de Oost-Vlaamse
Bosgroepen een BOOST aan nieuw bos in het Waasland. Met jouw hulp maken
zij de streek 4 voetbalvelden bos rijker.
Dit jaar is het Waasland aan de beurt.
Samen met de inwoners van onze streek willen de Bosgroepen de aanplant van
2,3 hectare nieuw bos realiseren. Daarvoor is BOOST op zoek naar jouw steun.
Je kan heel eenvoudig enkele vierkante meters bos helpen realiseren.
Per 2,5 euro die jij schenkt, plant BOOST 1 m² klimaatrobuust bos aan.
Met een gift van 40 euro zorg je dus voor meer bos.

Doe vandaag nog een gift op BE10 0000 0000 0404 (Koning
Boudewijnstichting) met de gestructureerde mededeling
623/3709/10026. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Bedankt!
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3 trage wegen hersteld!
De Puiveldewegel is een hindernis armer.
De Puiveldewegel tussen de
Eikenlaan en de Bosstraat werd
vroeger afgesloten met stalen
buizen die gevat zaten in zware
lompe betonnen sokkels.
Ze waren bestemd om ruiters in
deze smalle wegel te vermijden.
Toch vormden deze buizen een
hindernis voor fietsers,
rolstoelgebruikers en
gezinnen met buggy’s.
Nu is een van de betonnen sokkels
verwijderd, zodat de wegel terug
kan gebruikt worden, zonder
beperkingen. De wegel is mooi
verhard met schelpenzand.
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De Ransbeekwegel is braam- en netelvrij!

De Ransbeekwegel situeert zich
tussen de Bosstraat en de Weduwe
Voswegel (een regionale GR). Het bruin
gekleurde stukje loopt naast een dreef,
maar in vochtige perioden moet er een
gracht overgestoken worden. Wij
hebben op onze kosten het stukje
wegel naast de dreef terug wandelvrij
gemaakt.
We zullen er wel nog een aantal jaren
met de bosmaaier door moeten.
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De zijdreef van de Stadhoudersboswegel is terug toegankelijker!
Deze wegel is een landbouwdreef die aftakt vanuit de Stadhoudersboswegel.
Binnen ons project ‘DE SPAERLAER’ ijveren we ervoor om deze wegel te
ontsluiten, dus we namen het initiatief in eigen handen en lieten een deel van
de dreef fatsoeneren door JOMI.
Het cirkeltje toont het traject in het groen om de lus vanuit de Omloopdreef richting
Hoge Bokstraat en Nauwstraat helemaal wandelklaar te maken!

0

Zondag 16 oktober 2022!

Na het succes van de vorige editie
gaan we terug traag, inclusief,
leerrijk en verrassend wandelen!
Met deze editie borduren we verder met de formule:
• We willen met De Raaklijn trage wegen rolstoel- en
buggyvriendelijk maken.
• We willen deze wegels uitstippelen in lussen die
gekoppeld kunnen worden tot grotere wandelroutes.
• We willen de korte wandelroutes uitrusten met
spelprikkels en rustbanken en veel informatie.
Wandelen langs drie uitgestippelde thematische routes:
* de bos- en natuurbelevingsroute (LUS 1)
- ontdek het leven van kabouters
- ontdek tientallen nestkastjes
- ontdek de namen van de beken
- ontdek de reuzentriangel
- ontdek de familie- en kindvriendelijke picknicktafel
* de muntschat- en cultuurhistorische route (LUS 2)
- ontdek de plaats van de muntschat
- ontdek de plaats van de Gallo Romeinse villa
- ontdek eeuwenoude potscherven
- ontdek het speelbos
- ontdek de historische panden en kerk
- ontdek de parken
* de stuifzandrug-route route (LUS 3)
- ontdek de kuil en haar landschap
- ontdek het hoogste punt stuifzandrug
- ontdek de Ransbeek
Samenwerkingsverband:
Tijdens de editie 2021 maakten we reeds het project
“drempelvrij wandelen in de natuur van Belsele” bekend.
Dit samenwerkingsverband tussen De Raaklijn vzw, de stad
Sint-Niklaas, JoMi vzw, muziekclub ’t Ey, de Koninklijke
Oudheidkundige Kring Waasland en anderen wordt vervolgd op
zondag 16 oktober op de dag van de trage weg.
De Affiche spreekt voor zichzelf:

‘doorgang voor iedereen’

Programma
Het programma is in volle voorbereiding en oogt in ieder geval weer mooi en
u bent onze eregast!
Je kan komen genieten van de muziek, van de aangeboden wandelingen met
gidsen, van de randanimatie en je kan ook een hapje eten en drinken.

Wandelen:

• Iedereen mee, jong en oud! Rolstoel- en buggyvriendelijk!
• Er zijn gegidste wandellussen (ter plaatse inschrijven!)
• Startpunt: binnenspeelsplaats muziekclub ’t Ey vanaf 13u
(Koutermolenstraat 6)

Brochure:
• gratis wandelbrochure met keuze uit korte en lange
wandellussen
• de derde en splinternieuwe editie van de wandelkaart van
Belsele is die dag beschikbaar

Eten en drinken
• doorlopend kleine hapjes en drankjes
• er is een foodtruck, dus geen reservaties nodig

Muziek:
Er zijn concerten voorzien die verzorgd worden door muziekclub ’t
Ey (uurregeling wordt nog vastgelegd)
• Fanteyfare
• Folk Dandys
• Het spekkenkraam van de stemband
• Nevermind Nessie

Animatie:
•
•
•
•
•
•

springkasteel + kindergrime
zelf nestkasten timmeren om mee te nemen
potscherven lijmen en de muntschat bewonderen
kabouterboomstammetjes beschilderen
kleien van boomwezentjes
Tentoonstelling van werkjes van Raakzaam vzw

Het definitieve programma wordt later via de pers en via
een brochure bekend gemaakt over heel Belsele!

Welkom op zondag 16 oktober!
FOLK DANDYS

HET SPEKKENKRAAM VAN DE STEMBAND

NEVERMIND NESSIE

Monumentenzorg 1!
Karin Apps en Rudy Piessens zonden ons dit verslag over de kerktoren.
Toen de tijd bleef stilstaan op de kerktoren werd het bedrijf Clock-O-Matic
gecontacteerd. Een technieker kwam een kijkje nemen en stelde vast dat
gans het systeem aan vervanging toe was: een kostelijke zaak!
Bij een tweede poging van de Kerkraad om het eenvoudiger op te lossen was
het verdict idem: “ Dit is allemaal oud en versleten, best vervangen want
onderdelen zijn niet meer te verkrijgen.”
Maar dat weerhield Rudi Piessens en Walther Ternest niet om samen naar
een oplossing te zoeken.
Walther loste het probleem met de elektriciteit op. Toen werkten er al drie
uurwerken van de kerk. Rudi haalde het mechanisme van het vierde uurwerk
helemaal uit elkaar en vond zo de oorzaak van het probleem: twee
tandwielen waren stuk en aan vervanging toe.
Bij een kerktorenbezoek kwam Firmin De Beleyr van De Raaklijn met een
oplossing: de tandwielen met een 3-D printer te laten namaken op zijn school
in Oostakker, daarbij contacteerde hij op zijn beurt nogmaals Clock-O-Matic
voor de juiste maten van de tandwielen en kreeg te horen dat zij de maten
van de tandwielen nog in hun bezit hadden.
Er werd toen beslist om de tandwielen extra te bestellen bij de firma.
Al snel werden deze tandwielen geleverd en Rudi kreeg de toestemming om
deze te vervangen in het mechanisme van het uurwerk.
Toen alles gemonteerd was werd Walther gecontacteerd om dan samen met
Rudy de wijzers van het uurwerk terug te bevestigen en het uur juist te
zetten.
En zo is het verhaal rond, langs de
vier zijden van de toren kan men weer
het juiste uur zien.
Grote pech voor de cafébezoekers
die nu wel het uur weten om naar
huis te keren!

Monumentenzorg 2!
We kregen een melding over de verwaarlozing bij de gemeentepomp!
“…we zijn verontwaardigd over de huidige toestand van de
beeldengroep ‘Wassende Vrouwen’ aan de gemeentepomp bij het
gemeentehuis…”.
We sommen de klachten even op:
- Sedert een paar maanden staat er een metalen kist
met betonblokken om een vlaggenmast recht te
houden op enkele cm’s van één van de beelden.
Waarom moet dit juist dààr staan en hoelang nog?
- Het water in de waterbak is gifgroen en erg, heel erg
vies! Hopelijk houden opmerkzame ouders hun
kinderen weg van dit gifgroen water. Het tegendeel
was nochtans de bedoeling: een homage aan het
heldere en kostbare water van weleer en zeker nu!
- Bovendien is die plastieken buis die onderaan de
uitloop van de pomp werd bevestigd omdat er geen
water zou overspatten (!), een belachelijke nepoplossing. Zoiets zien we nergens bij openbare
fontijnen in binnen-en buitenland.
We vinden dit een respectloze verwaarlozing van een
deel van het kunstpatrimonium van de stad SintNiklaas.

De klacht werd doorgegeven en dit was het antwoord:
Dank voor uw melding met betrekking de toestand van de beeldengroep
"Wassende Vrouwen".
Wat betreft het vervuilde water werd door de uitvoerende technische diensten op 2
augustus het vuile water verwijderd en vervangen door vers water.
De poetsdame van het gemeentehuis voegt op regelmatige basis een chloortablet
toe, dit werd helaas niet opgenomen tijdens haar verlofperiode waardoor het water,
mede door de hoge temperaturen, dus snel groen kleurde.
Ivm de vlaggenmast werd door onze dienst evenementen de verantwoordelijke
organisatie Belsele Sportief gecontacteerd. Zij zullen het nodige ondernemen om
deze zo snel mogelijk te verwijderen.
U mag dergelijke zaken steeds rechtsreeks melden via cultuur@sint-niklaas.be ,
wij gaan hier altijd mee aan de slag.
Wij hebben geen klacht maar een suggestie:
Bij de laatste heraanleg van Belseledorp werd voor het gemeentehuis de
eeuwenoude waterput ontdekt.
Toenmalig schepen van openbare werken wilde deze historische waterput,
die nog steeds klaarhelder grondwater bevatte, dichtgooien met puin!
Wij hebben dit gelukkig kunnen tegenhouden. We stelden zelfs voor om de
put voor het publiek zichtbaar te maken met een betreedbare glasplaat.
De gemetselde put heeft een diameter van meer dan 2 meter en is meer dan
10 meter diep.
De schepen vond dit maar niks en te kostelijk. Maar we konden wel bekomen
dat de put gevuld werd met rijnzand om de waterput te behoeden voor
definitief verval.
Daarom hernieuwen we onze suggestie: leg de put bloot, plaats er LEDspotjes in en leg er een dikke glasplaat over. Herleid desnoods het water uit
deze historische waterput terug naar de pomp en laat de geschiedenis met
de wassende vrouwen herleven!

Locatie waterput

Monumentenzorg 3!
De Romanmolen heeft al een hele geschiedenis achter de rug: vanaf zijn
opbouw in 1862 als graanwindmolen, tot een stoomgraanmolen, tot een
wiekenloze stoommolen in 1923, tot hopeloos verval, tot instandhouding om
definitieve sloop tegen te houden (met dank aan wijlen Fons De Belie) tot op
heden.
Vorig jaar mochten de leden van de uilenwerkgroep er jonge gierzwaluwen
ringen. Die nestkasten zijn helaas weggenomen en de molen heeft een
transformatie doorgemaakt. De romp werd volledig gekaleid om het
metselwerk tegen erosie te beschermen.

Foto’s:
- verzameling ‘ons
Molenheem’
- Bibliotheca Wasiana
- Etienne Van Haevermaet

Monumentenzorg 4!

Het GROENHOF is een beschermd
monument. Zowel de gebouwen als de
tuin.
De Raaklijn mag, met toelating van de
familie De Schrijver, regelmatig genieten
van de tuin en zijn unieke bomen.

Het domein wordt langs
Belseledorp afgesloten door
een 170 jaar oud hekken.
Vorig jaar eind april knalde een
auto tegen het hek dat zware
schade opliep.
We zijn een goed jaar verder en
nu staat het herstelde hekken
terug in zijn oude glorie!

Grote zwerfvuilactie
In september valt deze flyer in alle bussen van Belsele +
deelgemeenten!

Heb je ook genoeg van al dat zwerfvuil langs de bermen en in de straten?
De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur ‘STRAMIN’ doet een warme oproep aan
alle inwoners om onze gemeentelijke wegen te bevrijden van al dat zwervend vuil.
Steek samen met je klas, vereniging, bedrijf, buurtcomité of een aantal vrienden of
familieleden een handje toe en maak jouw buurt opnieuw proper.

Waar en wanneer gaat de opruimactie in mijn gemeente door?
Sinaai: van maandag 3 tot en met zondag 9 oktober
Belsele: van maandag 10 tot en met zondag 16 oktober
Nieuwkerken-Waas: van maandag 17 tot en met zondag 23 oktober
Sint-Niklaas: van maandag 24 tot en met zondag 30 oktober

Hoe schrijf ik in?

. Inschrijven kan in elk deelgemeentehuis of op de milieudienst.
. Na je inschrijving geef je de straten op die jij wilt aanpakken.
. Je krijgt bij inschrijving van ons het nodige opruimmateriaal mee:
vuilniszakken, handschoenen, grijpers en fluo hesjes.

Waar verzamel ik het zwerfvuil?
Tijdens de campagneweek zal er in de onmiddellijke omgeving van het centrum in de
deelnemende gemeente een verzamelplaats ingericht worden. Daar kan je terecht
met je ingezameld zwerfvuil. Er zijn ook vrijwilligers die het opgehaalde vuil komen
oppikken in jouw buurt (deze plaats afspreken!).
Sinaai: Op de Dries rechtover het gemeentehuis
Belsele: Aan de sporthal bij het afvalmonster
Nieuwkerken-Waas: Dorpsplein ‘Ten Bos’
Sint-Niklaas: Afzonderlijke ophaling
(reiniging@sint-niklaas.be)

Contactpersonen in Sint-Niklaas:
• Beheer Openbaar Domein – team openbare reinheid: 03 778 36 13
• Logistiek – afhaalloket: 03 778 35 66
Mailen kan naar het algemeen mailadres: Schoonvolk@sintniklaas.be
Belsele: Firmin De Beleyr, info@deraaklijn.be (03 722 07 62)
Sinaai: Stephaan Schelfaut, VZW@sinaaileeft.be (0476 30 56 80)
Nieuwkerken: Georgette Valaert, valaertg@gmail.com (03 776 61 54)

Maar er is meer te doen
vooraleer deze actie
van start gaat!
Op 17 september is er een
ferme wereldwijde aanloop.
In heel Sint-Niklaas zal de
World Clean Up Day in het
teken staan met de
partnerstad in Senegal.

Het Schoon Volk gaat
er voor!

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 enz.

Bovendien ben je verzekerd
en haalt de stad je
ingezamelde afval op.
Registreer je via:
www.miwa.be/nl/digitaalloket/aanmelding-schoon-volk/

Met zwerfvuil in de prijzen vallen !
Als zwerfvuilvrijwilliger beleef je soms
bijzondere avonturen of doe je wel eens
gekke vondsten. Die verhalen willen we
graag in beeld brengen. Daarom
organiseren we een fotowedstrijd.
Heb jij een foto die jouw engagement als
zwerfvuilvrijwilliger samenvat? Of een foto
van een bijzondere buit? Grappig,
ontroerend of gewoon? Het kan allemaal.
Stuur jouw foto door
naar communicatie@miwa.be en maak
kans op een leuke prijs..

!

Met zwerfvuil iets verdienen !
De Raaklijn heeft in samenspraak met de stedelijke raad voor
milieu en natuur (STRAMIN) een opmerkelijk voorstel gedaan
aan het stadsbestuur.
Het voorstel:
Het plaatsen van automaten in de stad en deelgemeenten waarbij men
digitale stadsmunten (sjenzen) ontvangt die je kan spenderen in de
lokale handel.

Werkwijze:
- er wordt via de firma TORMA ( de automaten die we ondertussen
kennen voor teruggave van flesjes) een akkoord gesloten om één
automaat te plaatsen in elke gemeente en 4 in de stadskern en de
faciliteiten die hieronder beschreven worden verder te helpen
afhandelen
- de burgers kunnen plastic flessen en blikjes invoeren en het
returnticket geeft hun een korting bij een aankoop, zoals nu gangbaar is
bij supermarkten.
- voor Sint-Niklaas stellen we voor dat de returntickets worden betaald
via keuzeknoppen:
* het statiegeld gaat naar een goed doel (of terug naar het fonds)
* het statiegeld wordt uitbetaald in “sjenzen”.
Dit geeft een lokale versterking van de stadsmunt naar handelaars die
deze munt (nog niet) gebruiken.
- aangezien er regionaal, gewestelijk of federaal nog geen akkoord is om
een statiegeld te heffen op blik en PET-flessen, stellen we een stedelijk
fonds (met hulp van MIWA en de stad) voor om dit project lokaal te
lanceren en te financieren. (er zijn al drie gemeenten die dit doen)
(onder een voorbeeld van dit principe in Wespelaar (SPAR).

