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Jaarboek 2006
Beste lezer
Indien u het reilen en zeilen van De Raaklijn beter wil leren kennen heeft u het juiste
document in handen. In het jaarboek 2006 krijgt u het allemaal nog eens op een
rijtje. Bij een nabeschouwing als deze kunnen bepaalde gebeurtenissen of feiten uit
dit jaar beter begrepen worden of... waarbij men nu nog meer vragen gaat stellen.
Voor een groot deel bespreken we in dit jaarboek bepaalde dossiers nog iets
uitgebreider dan in onze katernen of we verwijzen naar onze website.
Het moet duidelijk zijn dat onze werking niet kan beoordeeld worden op één
werkjaar, dit blijkt te kloppen als je ziet dat er verschillende dossiers zijn verwezenlijkt
(of niet…) na jaren consequent actievoeren.
Andere projecten kregen we dan weer wel op één jaar tijd verwezenlijkt.
Het zijn wel de politici die aan de basis liggen van bepaalde verwezenlijkingen in ons
dorp.
2006 was niet onbelangrijk voor politici. Een nieuw gemeentebestuur is gekozen. De
Raaklijn zal voor hen de spreekbuis blijven op vlak van milieu, natuur én verkeer.
2006 was voor ons een heel speciaal jaar. We zijn 15 jaar actief bezig onder de
naam De Raaklijn. Dit hebben we gevierd, bovendien hebben een aantal belangrijke
gebeurtenissen in Belsele onze verjaardag extra kleur gegeven. We denken maar
aan de parkzone.
Onze website is vernieuwd en die kan je uitgebreider dan ooit raadplegen via:

www.deraaklijn.be
We blijven flink vertegenwoordigd in heel wat adviesraden.
Het kan alleen onze werking maar versterken.
We zijn van plan om er nog een tijdje mee verder te doen.
Waarom ? Omwille van de vele Belselenaars die ons ondersteunen met hun
lidmaatschap. De Raaklijn mocht dit jaar weer meer dan 100 leden tellen.
Het oordeel is aan u, opmerkingen zijn welkom, uw steun nog meer.

Firmin De Beleyr
voorzitter
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STATUTEN
Wijziging statuten:
Januari 1999
De Raaklijn heeft haar statuten als feitelijke vereniging gewijzigd in januari 1999 om
in aanmerking te komen als geldige milieuvereniging binnen STRAMIN (Stedelijke
Raad voor Milieu en Natuur) van de stad St-Niklaas.
Januari 2000
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid.
Januari 2004
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid.
De schoolkatern en website worden opgenomen als extra communicatiemiddel
Januari 2005
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid met BBL

Stichtingsvergadering 3 juni 1991
Stichters: Burm Omer, Lieve Driljeux, Marina Moens, Firmin De Beleyr, Fred Van
Remoortel
Naam van de vereniging :

« DE RAAKLIJN »

Doel : De Raaklijn is een statutaire vereniging voor de kwaliteit van de leefomgeving
van Belsele. De natuur en het milieu spelen hier een belangrijke rol.
Hiervoor doet zij,
1. naar het beleid toe, positieve voorstellen i.v.m . milieu en natuur
2. naar de bevolking van Belsele toe, informeren over deze voorstellen.
3. gelet op het algemeen belang, acties voeren ter verwezenlijking van onze
voorstellen.
4. deze acties vinden plaats in Belsele en omgeving.

Voorzitter :
Het voorzitterschap is van onbepaalde duur, tenzij de voorzitter zelf om ontslag
vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit voorzitterschap te herzien.
Huidig voorzitter :
Firmin De Beleyr
Kleemstraat 89
Tel. 722 07 62
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Secretaris :
Het secretarisschap is van onbepaalde duur, tenzij de secretaris zelf om ontslag
vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit secretarisschap te herzien.
Huidig secretaris : Firmin De Beleyr
Kleemstraat 89
Tel. 722 07 62

Penningmeester :
Het penningmeesterschap is van onbepaalde duur, tenzij de penningmeester zelf om
ontslag vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit penningmeesterschap
te herzien.
Huidig penningmeester :
Lieve Driljeux
Hof van Belsele 26
Logo :
Het logo is bedacht door Omer Burm en is uitgewerkt door Fred Van Remoortel.
De kring met twee lijntjes staat voor :

1.

het dorp Belsele

2.

het natuurmonument de vallei van de Belselebeek

3.

de open ruimte

Onze naam « DE RAAKLIJN » is een figuurlijke afgeleide van de geometrische
benaming.
Met andere woorden : onze naam verwijst naar hoe de veranderingen in de natuur
mekaar de hand geven. Deze veranderingen kunnen negatief en positief zijn. De
Raaklijn zal er naar streven dat de drie gebieden in een goede harmonie te
verzoenen zijn.
Dit is meteen haar hoofddoelstelling : een vereniging voor de kwaliteit van de
leefomgeving te Belsele.

Algemene bepalingen :
Lidmaatschap : iedereen kan lid worden van De Raaklijn. Het lidmaatschap kost 8 €
Het lidmaatschap duurt één jaar. Elk lid ontvangt onze nieuwskatern tweemaandelijks
+ Het Groene Waasland
Wie 13 € betaalt krijgt er het jaarboek bij.
Vergadering : Er wordt maandelijks een vergadering gehouden behalve in de
maanden juli en augustus. Elk lid kan de maandelijkse vergadering vrijblijvend
bijwonen.
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Samenwerkingsverbanden :
Samenwerkingsverband met ABLLO :
Om een zekere ruggesteun te hebben op juridisch vlak, zal De Raaklijn werken onder
de koepel van ABLLO. Hierdoor verbindt De Raaklijn zich ertoe om elk lidmaatschap
te koppelen aan een ABLLO – lidmaatschap. Elk lid van De Raaklijn ontvangt ook het
ledenblad van ABLLO : « het Groene Waasland ».
De Raaklijn is opgenomen in de beheerraad van ABLLO.
Samenwerkingsverband met de STRAMIN (stedelijke milieuraad) :
De Raaklijn is opgenomen in de werking van STRAMIN en neemt sinds mei 2002 het
voorzitterschap waar van het dagelijks bestuur én de milieuraad.
De Raaklijn zetelt via de STRAMIN ook in de opvolgingscommissie van het GNOP en
de GECORO.
Samenwerkingsverband met de Deelculturele Raad :
De Raaklijn is opgenomen als niet stemgerechtigd lid van de deelculturele raad.
Deze raad is begonnen met het oprichten van een dorpsraad waarbij De Raaklijn het
leefmilieu behartigd.
Dorpsraad:
Hier wordt via een afgevaardigde verslag uitgebracht van onze activiteiten.
De werkgroep WATER vergadert samen met De Raaklijn.
Samenwerkingsverband met de basisscholen :
In 2002 is De raaklijn begonnen met een samenwerkingsverband met de beide
basisscholen. Dit houdt een in dat we een informatiebrochure bezorgen aan de
leerlingen en met hen een drietal natuurprojecten of activiteiten uitgewerkt worden.
De leerkrachten worden op de hoogte gehouden via de schoolkatern en andere
publicaties, bovendien worden zij vrijwillig betrokken bij de natuurprojecten.
Samenwerkingsverband met BBL :
In 2006 hebben wij een samenwerkingsverband met BBL afgesloten. Dit houdt in dat
wij een engagement aangaan met BBL (bond beter leefmilieu) om verschillende
projecten uit te werken.
Website De Raaklijn :
De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Het kan ook via www.belsele.be
Onze webbeheerder is Koen Verbruggen.
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VERGADERINGEN
De Raaklijn houdt een maandelijkse vergadering behalve de maanden juli en
augustus.
De leden worden op de hoogte gehouden van deze werking via de tweemaandelijkse
katern of via de website.
Elk lid is welkom op onze vergaderingen.

In 2006 hield de Raaklijn 10 ledenvergaderingen op :
30 januari
27 februari
27 maart
24 april
29 mei
26 juni
25 september
30 oktober
27 november
18 december

De vergaderingen hebben telkens plaats in het vergaderzaaltje van de
« Klavers » telkens om 20u.

Buiten deze kern- of bestuursvergaderingen vinden er nog tal van andere
vergaderingen plaats waarbij De Raaklijn betrokken is :
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN, de STRAMIN zelf, opvolgingscommissie
GNOP, GECORO, de dorpsraad en de werkgroepen en agendacommissie ervan,
buurtvergaderingen, hoorzittingen enz…
Aantal vergaderingen de Raaklijn: 19
Aantal vergaderingen voor de STRAMIN: 19
Aantal vergaderingen de GECORO:4
Aantal vergaderingen van de Dorpsraad: 9
Totaal: 51
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Financieel verslag 2006

Inkomsten
Lidgeld van leden
Subsidies via ABLLO
Subsidies Sint Niklaas (te laat)

€ 654,00
€ 800,00
€ 000,00

Overdracht 2005

€ 1015,21

Totaal

€ 2469,21

Uitgaven
‘t Groene Waasland + katernen de Raaklijn
Algemene onkosten secretariaat
Onkosten 15 jaar De Raaklijn

€ 367,20
€1260,98
€ 309,50

Totaal

€1937,68

Totaal inkomsten 2006
Totaal uitgaven 2006

€ 2469,21
€ 1937,68

In kas op 1 januari 2007

€ 531,53
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OVERZICHT VAN DE KATERNEN 2006
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern.

Nr. 69
Nr. 70
Nr. 71
Nr. 72
Nr. 73

(Jaargang 13)
(Jaargang 13)
(Jaargang 14)
(Jaargang 14)
(Jaargang 14)

LEDENLIJST
Een lidmaatschap bij de Raaklijn kost 8€.
Elk lid wordt op de hoogte gehouden en ontvangt de tweemaandelijkse katern als
bijlage bij het Groene Waasland.
In 2006 telde de Raaklijn

101

leden.

(zie lijst in bijlage)

WEB-SITE
De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Het kan ook via www.belsele.be
Onze webbeheerder is Koen Verbruggen.
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DE
RAAKLIJN
van
maand tot
maand
in
2006
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Januari
4e
Dagelijks bestuur van de STRAMIN (stedelijke raad voor milieu en natuur). Deze
gaat steeds door op de milieudienst op het stadhuis. Het dagelijks bestuur bepaalt de
werking van de STRAMIN.
9e
Vergadering van de dorpsraad. (zie www.belsele.be)
In de thematische werkgroepen zullen we een inbreng hebben rond volgende
thema's:
Mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur.Wij engageren ons om de volgende
dorpsraad te modereren rond ruimtelijke ordening.
Er zullen op dit vlak drie belangrijke thema’s besproken worden : de thermen, het
wooncomplex aan de N70 / oude baan en de site Van Remoortel.
15e
De Katern van januari is af. Deze wordt nu verstuurd
naar 110 leden !
Deze katern is in pdf te bekijken via onze website.
Het leuke is dat je dan foto’s in kleur kunt zien en
eventueel kunt overnemen.

www.deraaklijn.be

De Pastorijwegel is in
deze katern aan de
beurt. Hij geniet onze
extra aandacht omdat
deze zowat een symbool
is geworden in onze
zorg
rond
de
Belselebeek.

11

17e
Vergadering van de STRAMIN.
Vooral de inventarisatie rond lichtvervuiling wordt besproken.
29e
De Raaklijn verneemt:
Een privé-investeerder heeft zijn oog laten vallen op een terrein van 1 ha (op het
kadaster gekend als 741d en 742) tussen de Belselebeek en schrijnwerkerij De
Tender gelegen langs Nieuwe Baan naast de viaduct van N70.
Dit terrein is op het gewestplan ingekleurd als recreatiegebied en zou gebruikt
worden voor de inplanting van een sauna - en thermencomplex met 125
parkeerplaatsen en 90.000 bezoekers per jaar. Naar de letter van de wet mag dit een
gerechtvaardige inplanting zijn. Naar de intenties van de ruimtelijke planners is dit
een oneigenlijke bestemming voor deze locatie. De locatie was immers min of meer
voorbehouden voor gebruik door de jeugd van Belsele.
30e
De Raaklijn vergadert in het zaaltje in de Klavers.
-

-

de foto’s in dit jaarboek zijn afkomstig van onze nieuwe camera
de Kleemstraat zal volledig ingericht worden als zone 50.
In deze maand loopt het openbaar onderzoek af van de verkaveling tussen de
Kleemstraat en de Puidreef. Er zullen 12 woningen komen en één
meergezinswoning.
We schrijven een politieke (blauwe) partij aan over haar kritiek op bosbeheer
en krijgen een boze reactie terug. Zo leert men elkaar kennen.
De stedelijke basisschool wint de wedstrijd en wint een abonnement +
kalender van Natuurpunt
We melden de ijsvogel aan de Belselebeek (richting Hooimanstraat)
Geen slecht signaal.
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31e
De leden van de STRAMIN (+ De Raaklijn) doen hun eerste inventarisatie i.v.m.
lichtvervuiling op en rond de N70.
Wij bekijken de gebouwen…

… en de domeinen zoals parkings en sportvelden.

Er volgen nog twee avonden. Dan wordt alles in een verslag gegoten en
overgemaakt aan het beleid.

Vergaderingen januari:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad: 1
De STRAMIN: 2
Activiteiten:
De STRAMIN + De Raaklijn: lichthinder 1
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Februari
4e
We tellen de vogels voor Natuurpunt.
De weersomstandigheden lokken heel wat vogels naar de tuinen.
De bonte specht, boomklever en de koolmees, staartmees en pimpelmees.

6e
Een middagvergadering met de milieudienst over de nacht van de duisternis en de
dag van het park op 28 mei.
7e
Tweede inventarisatieavond lichthinder.
We starten met de hele groep aan de ster, richting West-Akkers. En keren zo terug.
Twee voetbalvelden, de parking aan de Brokkelinck en de terreinen van Paradiso
springen er duidelijk uit wat lichtvervuiling betreft. Vooral Paradiso die vanop haar
terrein de watertoren helemaal mee verlicht.
8e
We schrijven het gemeentebestuur “kritisch” aan over de geplaatste fietsbeugels.

Deze dag krijgen wij een uitnodiging om met schepen Ben Van Eynde eens samen te
zitten i.v.m. de verbeteringswerken aan de Belselewegel, deel tussen de
Armentruyenbeek en de boskapel.
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9e
Vergadering van de Gecoro (gemeentelijke commissie van de ruimtelijke ordening).
De Raaklijn is via de STRAMIN hierin vertegenwoordigd.
11e
We bezoeken de Mierennest.
In de Mierennestverkaveling stellen we de opgravingen van een archeologische site
vast, dit ter hoogte van de Ransbeekpoel. Er wordt volop water gepompt naar de
poel. Voor ons is dit een kans om de afwatering beter te volgen.
Het aflopende water loopt langs de overweg in de Kerkstraat in de riolering!
De kappingen in het bosje naast de Waaslandroute zijn flink overdreven en zinloos.
Deze aandachtspunten mogen wel eens onder de aandacht gebracht worden en we
nodigen de pers uit op zondagochtend 12 februari.
12e
Ter plaatse met de pers , merken wij tot onze verbazing dat het terrein onder water
begint te lopen. Ook de pas aangesneden locaties waar men op zoek is naar
historische sporen, lopen averij op.
We proberen om de wateroverlast tegen te houden door dammetjes te maken , zij
bezweken echter allemaal. De vloed was te sterk.
Ondanks dat het zondag is, proberen we de aannemer te verwittigen, die ging
iemand sturen, de brandweer wilde ook niet direct komen.
De Ransbeekpoel werd tot zaterdagavond (17u30) gevoed met het opgepompte
water, maar onbekenden hebben blijkbaar de leiding moedwillig verlegd en de pomp
losgekoppeld met de beschreven schade als gevolg.

Was dit de bedoeling om de site te vernietigen of de werken aan de wijk te
saboteren? Wij denken het laatste.
De archeoloog van dienst wou niet komen omdat alles (de werken aan de site)
uitgelekt was.
We stellen ons de vraag waarom alles in een sfeer van geheimhouding moet
gebeuren.
Vroeg of laat wist iedereen het toch. Zelfs de leerlingen uit de stedelijke basisschool
waren al op de hoogte door eenvoudig er te gaan wandelen.
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Geschiedenis leer je best op het terrein in plaats vanuit het boekje., als het mogelijk
is, en dit is hier het geval. Een kind van twaalf kan begeesterd worden voor
archeologie voor de rest van zijn/haar leven wanneer dit in zijn/haar buurt plaats
vindt.
Tot hier het potje waar we weer eens in zitten...
Het ergste moet nog komen komen:
Ondanks onze pogingen om de schade in te perken, wordt De Raaklijn door de
voorzitter van de Waese Landmaatschappij (Dhr. L. Vergeylen) beschuldigd. Wij
zouden zelf de oorzaak zijn van deze gebeurtenissen! Wij waren tenslotte op “zijn”
(verboden) terrein.
Deze voorzitter heeft zijn ongenoegen nooit onder stoelen of banken bij het behoud
van de Mierennestbossen, Ransbeekpoel, houtkanten aan de fietsroute, oude eiken
en wegels in deze verkaveling.
Nu mogen we de poel niet meer benaderen op straf van boete. Zo wordt ons toch
meegedeeld op de STRAMIN. We nemen hiervan graag akte. Alleen is dit nooit
officieel medegedeeld aan De Raaklijn en wordt de poel al jaar dag bezocht door
scholen en jonge buurtbewoners en gelukkig blijft dit volgens ons zo verder gaan.
Dus de reactie van de voorzitter is er een uit rancune en frustratie.
We weten wat de waarde is van deze “oude krokodil” en maken er ons verder geen
zorgen over.
Wij kijken uit naar de trek van de hagedissen en kikkers richting poel.
Dit is veel belangrijker.
Ransbeekpoel

Wij krijgen nu ook meer duidelijkheid over de opgravingen door de Archeologische
dienst Waasland:
- In eerste instantie werden prospectiesleuven onderzocht waarna geconcludeerd
werd dat geen volledig oppervlaktedekkend onderzoek nodig was. Dit sluit uiteraard
niet uit dat er nog vondsten kunnen opduiken.
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- Recent werden restanten teruggevonden van een middeleeuws gebouwtje. Een
deel van het gebouw diende onmiddellijk onderzocht te worden (wat gebeurde), de
rest zal in een later stadium onderzocht worden (weersomstandigheden). Conclusies
zijn momenteel nog voorbarig.
- Van het onderzoek wordt een onderzoeksrapport opgemaakt dat geconsulteerd kan
worden (wellicht eind 2006 begin 2007).
13e
Vergadering van de Dorpsraad
De uiteenzetting van Jack Van Peer over veiligheid in het algemeen was zeer
interessant. (zie www.belsele.be)
15e
Het is duidelijk geworden dat ze met ons advies, in verband met de waterafvoer,
geen rekening hebben gehouden. Op 11 februari zijn er houtzagers bezig aan de
rand van het Mierennestbos i.v.m. de toekomstige verkaveling.

Een strook van 11m breed langsheen het bosje zal opgeofferd worden. Het zinloze
kanaal dient als waterbuffer. Onze voorstellen die wij gedaan hadden spaarden
zowel het bos en voorzag ook in een waterbuffer. Bovendien wordt de
buffermogelijkheid van de Ransbeekpoel hierin onderschat.
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Volgens plaatselijke natuurgids Staf Lerno van Natuurpunt zijn het de schoonste, de
dikste en gezondste bomen die men hier nu kapt. Eiken van 30 jaar en meer worden
hier maar omgezaagd, zogezegd om plaats te maken voor een afvoerkanaal van
oppervlaktewater.
Men had de huidige langsgracht iets breder en dieper kunnen maken.
De Houtkant zal terug aangeplant worden.
Vraag van de jeugd
Er bereikt ons een vraag van de jeugdraad om bossen te kuisen op 11 maart. Er
wordt medewerking gevraagd vanuit de Raaklijn en Natuurpunt.
Wij hebben de jongeren hierin aangemoedigd maar verwijzen tegelijkertijd naar de
zeer stugge medewerking van de Waese Landmaatschappij en Dhr. L. Vergeylen.
Ook zijn de andere bossen nog niet verworven en dus nog altijd niet openbaar.
Toch nemen wij de nodige contacten om deze kuisactie te laten doorgaan.
16e
De Raaklijn gaat op bezoek bij Annemie Noens de architect en promotor van het
bouwproject aan de oude baan.

De meeste opmerkingen die gemaakt werden, gingen over het verleggen van de
beekloop. De beek wordt rondom het gebouw gelegd, terwijl ze nu nog ingebuisd
over de site “Baeke” loopt. Ondanks het feit dat de beekloop nu terug open wordt
gemaakt en een groene oever zal krijgen stelt men zich de vraag of het zomaar kan
dat een beek ondergeschikt wordt gemaakt aan een bouwproject.
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19e
Een goed onderbouwde brief over waterlopen in het centrum wordt opgestuurd naar
de provincie. De brief is uitgewerkt in de werkgroep water van de dorpsraad.
In het kader van het "Integraal waterbeheerplan voor het bekken van de Belselebeek
te Sint-Niklaas" zijn al heel wat acties uitgevoerd en zijn er nog een aantal lopende.
Het opstellen van een inrichtingsplan van de Belselebeek in het woongebied van
Belsele is toen evenwel over het hoofd gezien. Zonder een degelijk inrichtingsplan
dreigt het karakter van de Belselebeek en haar beekgebied in het centrum van
Belsele op korte termijn dreigen verloren te gaan.
Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden wordt dit schrijven verder
geïllustreerd. Men dringt aan op:

1. Passende voorschriften tot inrichten van de Belselebeek en zijn beekoevers in
bewoond gebied in Belsele.
2. Een verantwoord ruim afwaterings- en buffergebied, met behoud van het
huidige niveau van het
wegdek in de Kasteeldreef.
3. Een verantwoord behoud van
meersengebied langs de
Belselebeek, bv. het
meersengebied naast de
Populierenwijk.
4. Inrichting van een passende
wandelweg langs de beek in
het centrum en geleidelijk
uitbreidend tot wandelweg
langs het hele tracé van de
beekloop.

Deze gedocumenteerde brief is integraal te lezen via www.belsele.be via dorpsraad
van 13 februari 2006:

19

Werkgroep Water: Brief over inrichtingsplan voor de
Belselebeek in bewoond gebied in Belsele. [PDF],[HTML]
21e
3e Inventarisatie lichtvervuiling in samenwerking met de
STRAMIN.
We werken nu met betere en handige checklisten.
We starten aan Serwir en handelen alles af tot de
gemeentegrens Belsele – Waasmunster.
Het jaarboek 2005 is gedrukt en kan verstuurd worden.
22e
Vergadering van het dagelijks bestuur van de STRAMIN.
24e
We krijgen een mail over een illegale lozing aan de Nieuwe baan te Belsele:
We geven u even verkort de feiten uit de mail mee:
“…
Het ging over twee bedienaars van een tankwagen van 15 000 l lieten hun vervuilde
blubber weglopen in de privé gracht, naast mijn woning. Ik en mijn echtgenote
betrapten hun op heterdaad, zij wilden niet stoppen met het ledigen van de
tankwagen, op mijn vraag om welke firma het ging wilden zij niet antwoorden, mijn
echtgenote belde de politie en ik noteerde de nummerplaat van de tankwagen, ik
kon geen andere kenmerken zoals firmanaam of andere letters op het voertuig
bespeuren, na de lozing reden zij gewoon weg.
…”
Daarna volgt er een absurde toestand tussen de melder en de optredende “milieu”
politie
Uit het verhaal dat we hieronder kort weergeven kunnen we besluiten dat:
-

het niet goed gesteld is met de communicatie tussen milieudienst en de
milieucel van de politie…
dat de milieucel van de politie nog niet helemaal op punt staat…
dat mededelingen van inwoners nog steeds niet ernstig genomen worden en
hierdoor nog minder aangiften zullen gebeuren…

Op de STRAMIN van mei hebben wij dit voorval en vooral de amateuristische
opvolging gemeld.

Ondertussen is er wel wat gebeurt bij de politie:
-

Er is en heuse milieucel opgericht onder de bevoegdheid van
commissaris Dhr. Walter Rombout.
Er is een extra administratieve werkkracht aangeworven die
gespecialiseerd is in de VLAREM wetgeving.
De communicatie is er flink op vooruit gegaan.
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-

Bij een mededeling wordt er onmiddellijk uitgerukt en worden er
degelijke en ernstige pv’s opgemaakt. Over verticale klassering is nu
geen sprake meer.

27e
De Raaklijn vergadert in de Klavers.
We nemen het besluit om lid te worden van BBL (Bond Beter Leefmilieu)
Hierdoor wordt de Raaklijn een streekgebonden vereniging.

Nicolas De Baere
stafmedewerker voor onze lokale werking
tel: 02 282 19 44

nicolas.de.baere@bblv.be

Meer info bij bbl:
http://www.bblv.be/
Voor de Raaklijn:
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/11B/181
Nadien vergadert de werkgroep water.

Vergaderingen februari:
De Raaklijn: 3
Dorpsraad: 1
De STRAMIN: 2
De Gecoro: 1

Activiteiten:
De STRAMIN + De Raaklijn: lichthinder 2x

Pers :
Twee artikels over de site Mierennest
Een artikel over de fietsbeugels op de Waaslandroute..
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Steenwerk geeft geheimen prijs - 06/02/2006 Het Niieuwsblad
BELSELE - Aan de uitbreiding van de nieuwe woonwijk Mierennest in Belsele vinden
momenteel noodopgravingen plaats. Gisteren bleek een gedeelte van het terrein onverwacht
te overstromen. Vroeger gebeurden op nabijgelegen gronden al opgravingen die vondsten
uit de Keltische en Romeinse tijd opleverden. De tweede fase van de wijk Mierennest is
goed voor een veertigtal woningen.
De aannemer is al met de werken gestart nabij de spoorweg. Reeds in de jaren 1966-'71
ontdekte men vlakbij een urnenveld uit de late bronstijd. Het bleek de eerste site waar men
bewoning uit die periode in Oost-Vlaanderen aantrof. Dezelfde locatie in het Steenwerk
leverde ook Keltische vondsten op en de restanten van een Gallo-Romeinse villa. Het is
afwachten welke geheimen het Steenwerk nu prijsgeeft maar potscherven kwamen al aan de
oppervlakte. ,,Toen ik twaalf jaar was heb ik meegeholpen aan de opgravingen'', zegt
Firmin De Beleyr van De Raaklijn. ,,Er kwamen dakpannen te voorschijn, speerpunten,
nagels en allerlei scherven. Ook nu zie je duidelijke sporen van menselijke activiteit uit die
periode, op dat gedeelte van het Steenwerk dat men nu aansnijdt voor de uitbreiding van de
sociale woonwijk.''
Ooit werd in dezelfde buurt de legendarische muntschat gevonden met de emblemen van
een reeks Romeinse keizers op. In totaal ging het om vijftienhonderd zilvermunten uit de
tweede en derde eeuw na Christus. Wat de huidige noodopgraving zal opleveren, is nog een
vraagteken. De bedoeling is alvast dat de aannemer zo spoedig mogelijk zijn werk kan
verrichten met het oog op het woningbouwproject.
Waterproblemen
Toen mensen van de lokale milieuverenigingen ter plekke kwamen, merkten zij tot hun
verbazing op dat het terrein onder water liep. Ook de pas aangesneden locaties waar men op
zoek is naar historische sporen, liepen averij op. ,,Dat bevestigt nogmaals onze zorg voor
een degelijke waterafvoer'', zeggen Staf Lerno van Natuurpunt en De Beleyr. ,,We gingen
samen kijken welke weg het afvoerwater van de Ransbeek volgt en ontdekten dat het in de
riolering van de Kerkstraat uitkomt. Tegelijk merkten we dat de historische site
overstroomde. De Ransbeekpoel werd tot voor kort gevoed met water, maar onbekenden
hebben blijkbaar de leidingen verlegd met als gevolg dat de noodopgraving onder water
loopt. Wij vragen dat het propere water van de Ransbeek niet langer met vuil water wordt
vermengd. De belendende Kerkstraat krijgt best een gescheiden rioleringsstelsel.''

Sylvain LUYCKX
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Maart
3e en 4e
De locatie voor de nacht van de duisternis ging
traditioneel door in de Land- en Tuinbouwschool
in de Weverstraat.
Deze avond was een organisatie met
medewerking van Antares, CVN-Waasland,
De STRAMIN, De Raaklijn, JNM-Waasland,
Natuurreservaten
en het Stadsbestuur Sint-Niklaas.

sterrenhoop M35

Vrijdag
Antares was met 12 leden aanwezig, 7 kijkers met automatische sturing, 2 Dobson
kijkers, 1 kleine lenzenkijker met manuele sturing en een bino.
Tussen 18.00 en 19.00 zat de hemel nog dicht, maar af en toe was het maansikkeltje
zichtbaar: dit beloofde toch wel wat opklaringen...
Die kwamen er dan ook, eerst sporadisch, maar daarna was de hemel vrijwel open,
of was er altijd toch wel iets te zien.
Er waren ongeveer 125 bezoekers, mensen die kwamen kijken, luisteren en vragen
stellen.
De meest gehoorde reactie aan een Dobson 20cm met Saturnus in beeld was: “
Amaai, precies een echte tekening ”.
Reactie van de begeleider: “Neen jongens, geen tekening, het is Saturnus in het
ECHT!”.
De topper was de vuurbol. Hij was van het begin tot het einde te zien.
Zaterdag:
Op zaterdag kwamen dezelfde leden met uitbreiding van Firmin, met zijn kijker. Peter
had de grote 50cm dobson kijker meegebracht. Een huzarenstukje. Hierbij konden
Orion en M 35 mooi bekeken worden.
De lucht was kraakhelder en wij hebben niet één vlokje sneeuw gezien. Een ideaal
begin was de overtocht van het ISS-ruimtestation, met dank aan Bram voor de
voorspellingen. Iedereen die dan aanwezig was stond met open mond te kijken...

23

Nu waren er tussen 400 en 500 kijkers. Soms trok een pak bewolking over en dan
was het binnen toch wel een beetje drummen rond de boeken en kaarten.
Iedereen luisterde geboeid naar de uitleg die er gegeven werd.
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7e
Vergadering van de STRAMIN : er worden vijf positieve adviezen gegeven:
- Stadsdeelpark Clementwijk (spoorzate wordt gerespecteerd),
- Basket plein (parking) achter Christus Koning wordt groen speelplein
- Natuurreservaatje in de fondatie
- Milieu-jaarprgramma 2006
- Aankoop van Mierennestbossen
9e
Vergadering van de Gecoro.
De STRAMIN komt met de meeste opmerkingen af voor het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Sint-Niklaas.
Het gecontesteerde bouwproject “BEUKENHOF” op de site “De Vijlder” wordt
geschrapt.

De site is nog steeds vervuild,
men is van plan om de oude villa
en karakteristieke muur te
slopen, appartementen +
verderop een verkaveling te
realiseren.
De Raaklijn kan via de STRAMIN
de leden van de Gecoro
overtuigen om dit plan naar de
prullenmand te verwijzen.
Hiermee is Belsele weer
voorlopig verlost van een
ondoordacht bouwproject.

11e
Ruimactie Mierennest “verdraai de
wereld”

De jeugdverenigingen pakken een jaar
lang (deelaspecten van) Duurzame
Ontwikkeling aan in hun dagelijkse
werking, maar zullen ook een paar keer
samen naar buiten treden met acties,
spel en feest. Logische partners in dit
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werkjaar zijn de organisaties van de Noord-Zuid-beweging en de milieusector.

Samen met de CHIRO, KLJ, Spoor 6 en De Raaklijn werd er op de campagnedag
van 11 maart onder het thema: “verdraai de wereld” een grote kuisactie gedaan in de
Mierennestbossen.
Er was heel wat verwarring over het al dan niet kuisen van de bossen die weldra
openbaar domein zullen zijn. Dat de eigenaar op de dag zelf zijn volledige
goedkeuring gaf was voor de 20-tal opgekomen enthousiaste jongelui een grote
opluchting en kon men na een aantal uren sleuren, prikken en oprapen van
zwerfvuil , verkleumd maar fier neerkijken op een berg rotzooi.
Van deze gasten zal er geen papiertje meer neerkomen in deze bossen. Zij
beloofden ons om in de toekomst nog mee te werken aan beheerswerken en
ruimacties.
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13e
De dorpsraad heeft beslist om thematisch te gaan werken.
Eén van de thema’s was ruimtelijke ordening.
Op de dorpsraad van maart kwamen drie dossiers aan bod.
Op het kaartje hieronder geven wij de situering.

Appartementsblok N70

site Van Remoortel

Thermencomplex

1. Appartement aan de N70 (vroeger site “Baeke”)
De hele site van “Bouwmaterialen Baeke” wordt met
de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een
gedurfd modern appartementscomplex dat goed is
voor (48 ?) woningen. Voor dit dossier is het
openbaar onderzoek reeds achter de rug. Het
bouwproject is een ontwerp van Anne-Mie Noens en
tegelijk promotor.

2. Woonproject op de vroegere site Van Remoortel.
Meer dan 15 jaren geleden pleitten wij ervoor om de
site in de Kleemstraat te ontruimen van de zonevreemde
bedrijvigheid van de firma Van Remoortel.
We onderscheiden twee woonprojecten. Enerzijds
het deel tussen de Kleemstraat en Puidreef. Het gaat
om 12 woningen en één meergezinswoning.
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Het tweede woonproject is gelegen tussen de
Kleemstraat en het “Groenhof” of het domein van
de fam. De Schrijver.
3. Thermencomplex.
Het thermen- of saunacomplex mikt op een
150 bezoekers per dag. Het complex wil zich
komen vestigen in het gebied dat ingekleurd
staat op het gewestplan voor dagrecreatie.
Hun complex komt tussen schrijnwerkerij
De Tender en de Belselebeek te liggen. De
achterzijde van het domein van dit complex
grenst met waterloop nr.1247 en ligt in het
overstromingsgebied.
15e
Dagelijks bestuur van de STRAMIN.
26e
de Raaklijn schrijft het stadsbestuur aan over
de Kleemstraat:
Geachte burgemeeste en schepen,
Mevrouw, mijnheer,
Betreft: Kleemstraat
Wij wensen het beleid te feliciteren voor de maatregel die ze genomen heeft om de
Kleemstraat in Belsele als één zone 50 te bestemmen.
Het afdwingen van deze maatregel is een ander paar mouwen, want sommige bestuurders
blijven deze snelheidsbeperking in de wind slaan. Een gevaarlijke situatie voor de fietsers en
wandelaars die deze straat gebruiken.
Mogen wij daarom vragen of u in deze straat een visie hanteert op lange of korte termijn?
In het begin van vorige bestuurscoalitie (1994) hadden we ook reeds onze verzuchtingen voor
een vriendelijk en veilig wandelgebied in deze omgeving bekend gemaakt. Wij baseerden ons
hiervoor op een grote enquête die we toen in samenwerking met STRAMIN gevoerd hebben.
De besluiten uit deze enquête werd toen door de bevoegde schepen (De Cuyper) niet gevolgd.
Dank zij uw maatregel en in het kader van GRS (gemeentelijk structuurplan) zien wij terug
mogelijkheden om op lange termijn maatregelen uit te werken om tot een veilig wandelgebied
te komen.
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27e
De Raaklijn vergadert.
De werkgroep water sluit aan.
28e
Het vuil dat de jongeren verzameld hebben in de Mierennestbossen is uiteindelijk
opgehaald door de stadsdiensten.

Vergaderingen maart:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad:1
De STRAMIN: 2
De Gecoro: 1

Activiteiten:
Nacht van de duisternis: 2
Kuisactie: 1
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April
3e
De katern van maart is klaar.
We zijn volop begonnen aan de site met medewerking van
Koen Verbruggen
Vergadering van de stuurgroep van de dorpsraad.
4e
De Raaklijn voert interne gesprekken over de parkzone.
5e
Extra vergadering op de milieudienst van de STRAMIN i.v.m. de jaarvergadering,
6e
De Raaklijn voert interne gesprekken over de parkzone.
7e
We krijgen een mail van Staf Lerno:
“… De putten waar de archeologische dienst
Waasland gegraven had, waren nu open en
leeg. Maar in sommige putten vond ik
salamanders en padden. Ze hadden zich
terug een beetje ingegraven om niet uit te
drogen. Maar ze geraakten er zeker niet uit.
In één put vond ik drie uitgedroogde kikkers.
Voor deze kwam alle hulp te laat. Blijkbaar
komen ze uit het bos en moeten nu die over
de werf, met al haar valkuilen. Ik raad aan om dagelijks in de vooravond een ronde te
doen om eventuele amfibieën een stuk te helpen om de poel te bereiken. In totaal
heb ik zeker een tiental padden gered en 6 alpenwatersalamanders. De poel bewijst
nu reeds al zijn nut…”
18e
Jaarvergadering van de STRAMIN.
19e
Vergadering met Stefan Bauwens (departementschef RO) Bart Van Lokeren
(planoloog) Luc Serverius (stedenbouwkundige). Zij reageren positief op het voorstel
van de parkzone.
24e
De Raaklijn en werkgroep water vergaderen.
Vergaderingen april:
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De Raaklijn: 3
Dorpsraad: 1
De STRAMIN: 2

Mei
4e
Vergadering van de Gecoro.
8e
Vergadering van de dorpsraad. (zie www.belsele.be)
10e
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN komt samen.
30e
De katern voor mei wordt verspreid. (www.deraaklijn.be)
23e
Vergadering van de STRAMIN.
De nieuwe commissaris van de milieupolitie Walter Rombout stelt zich voor op de
milieuraad. Hij legt zijn visie uit en bespreekt zijn werkmethode.
Vanuit de raad wordt opgemerkt dat feedback zeer nuttig en nodig is.
24e
De Raaklijn doet een melding over een ernstige verontreiniging bij de kersverse
commissaris van de milieupolitie.
Het gaat over de site “De Vijlder”. De milieupolitie grijpt dezelfde nog in, er wordt een
patrouille gestuurd die vaststellingen doet en een verklaring noteert. Er zijn foto’s
genomen bij ernstige feiten, er kwam er een deskundige bij en zijn er stalen
genomen.
De foto’s zijn overtuigend genoeg om een proces verbaal op te maken.
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28e
Dag van het park

Spring-in-'t-park
De dag van het Park 2006 wordt georganiseerd onder de slogan
'Spring-in-'t-park', een slogan met een driedubbele bodem :
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- parken en openbaar groen ... leuke, gezonde plekken voor kinderen en jongeren;
- parken en openbaar groen ... bruisende plekken in onze steden en gemeenten;
- parken en openbaar groen ... je voelt er de adem van 'the spring'.
Het park “GROENHOF” blijft onze jaarlijkse bestemming en zoals elk jaar krijgen we
altijd verassende beelden te zien:

Met dank aan Gert De Bock voor de aanzichtkaartjes:

“met de groeten uit Belsele”
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29e
Vergadering van de Raaklijn.
Wegels
Aangezien schepen Van Eynde met ons enkele wegels wilt bekijken koppelen we het
aangename aan het nuttige:
We gaan volgende wegels ter plaatse bekijken:
In Puivelde:
de Anteuniswegel (1)
In de Eikenlaan :
de Stadhoudersboschwegel (2)
In de Groenstraat :
de Boonhemwegel (3)
de Hanewegel, ook Stadhouderboschwegel (4)
de Marinswegel (5)
Op den bezekoek:
de Sinaaiwegel (6)
de Belselewegel (7)
In deze wegels doen zich problemen voor en deze worden in kaart gebracht. We
kunnen dit in een dossier gieten en overmaken…

1
3

2
4

5
34

De Sinaaiwegel en Belselewegel

Vergaderingen mei:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad: 1
De STRAMIN: 2
De Gecoro: 1
Activiteiten:
De Raaklijn,
dag van het park:
1

Pers:
“Het nieuwsblad”
25 mei
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Juni
7e
Dagelijks bestuur van de STRAMIN.
16e
Er wordt ons meegedeeld dat het binnengebied “Hof Van Belsele” is aangekocht en
of we mee willen werken aan het concept om alles publiek te maken. Hoewel de akte
nog niet getekend is, dringt de eigenaar aan op een actieve rol vanwege de Raaklijn.
24e
De burgemeester belt met de vraag of de Raaklijn een basistekst voor de persmap
kan verzorgen.
25e
De Raaklijn vergadert over een globale visie in Belseledorp.
Jeugdsite, bewoning parochieplein, wegels, parkzone….komen aan bod

Weerom een gedurfd project, voorlopig nog op papier. Maar wel realiseerbaar op
voorwaarde dat de jeugd een waardig alternatief krijgen in de parkzone erachter. In
de plaats van de verouderde hemen: een kleinschalig woonproject.
Dromen is nog altijd toegelaten!
26e
De Raaklijn vergadert en klinkt op haar 15 jarig bestaan en de verwezenlijking van
een van haar doelstellingen.
Koen Verbruggen komt website in orde maken
29e
De Gecoro komt samen.
Vergaderingen juni:
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De Raaklijn: 2
De STRAMIN: 1
De Gecoro: 1

Juli
1e
De persconferentie wordt met de eigenaar parkzone besproken.
7e
Er heerst zenuwachtigheid bij bepaalde politiekers over de nakende persconferentie.
In een gesprek met de burgemeester besluiten we om alle partijen uit de huidige
meerderheid uit te nodigen op de persconferentie. Hoe hun standpunt in het verleden
ook was, doet voor ons niet meer ter zake. De toekomst is belangrijker.
De datum en het uur van de persconferentie worden vastgelegd.
11e
De persmap wordt klaargestoomd
12e
We hebben een informeel gesprek met de voorzitter van de kerkfabriek en de
eigenaar van de parkzone over het voorstel de Raaklijn op het parochieplein.
(zie 25 juni)
13e
Om 10u30 worden, de voorzitter van De Raaklijn, de burgemeester, dhr. Van
Peteghem, dhr Foubert, dhr. De Cuyper, en dhr. Heyndrickx worden ontvangen bij de
eigenaar van de parkzone.
14e
De eerste Belselenaars feliciteren de Raaklijn, maar tegelijk zijn er ook al de eerste
rancuneuze opmerkingen van een buurtbewoonster.
Hierna besluiten we in vakantie te gaan voor de rest van juni en …

Augustus.
21e
Vergadering van de dorpsraad. (zie www.belsele.be)

Vergaderingen juli en augustus:
De Raaklijn: 3
Dorpsraad:1

persmap:
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Van een verkaveling…

…naar een natuurlijke parkzone…

…naar een masterplan voor Belsele !
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Vereniging voor kwaliteit van de omgeving te Belsele
secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele

PCR : 000-1527999-55

Historiek.
Wie kent er in Belsele de verkavelingenproblematiek niet ?
Het verkavelingendossier heeft drie gemeentebesturen (18 jaar) doorgemaakt en om
dit alles te duiden is een korte historische schets zeker op zijn plaats:
1988 :
Alles start wanneer Belselecentrum opgeschrikt wordt bij twee ongeldige aanvragen
via een openbaar onderzoek om het Hof Van Belsele te verkavelen.
De plannen waren zeer ingrijpend voor de Kasteeldreef en het Hof Van Belsele.
Er was sprake om de Belselebeek te overwelven, de wal te dempen en een
tweevaksbaan te creëren in de Kasteeldreef.
Het opgestarte buurtcomité zorgde toen voor 1030 bezwaarschriften.

1989 :
De verkaveling wordt afgekeurd en het project BPA “Hof Van Belsele” wordt
opgestart. Een parkzone zou het alternatief worden. Het buurtcomité bleef actief.
1991 :
Uit het buurtcomité wordt De Raaklijn opgericht.
De verkaveling Populierenwijk wordt in plannen omgezet. De Raaklijn was betrokken
bij de planopmaak, er van uitgaande dat er een
parkzone ging komen.
1992 :
Een voorstel van De Raaklijn om een educatief
reservaat op te richten binnen dit BPA wordt bekend
gemaakt.
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Binnen het BPA hadden we reeds een wegelnetwerk klaar, dit wordt later
opgenomen in het GNOP.
1993 :
Een tweede
openbaar
onderzoek in volle
kerstperiode voor
de verkaveling Hof
van Belsele wordt
beantwoord met
meer dan 800
bezwaarschriften.
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De Raaklijn ontvouwt
een integrale visie rond
dit gebied. Anno 2006
wordt deze visie voor
een groot deel
overgenomen in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
1994 :
De gemeenteraad keurt de verkaveling niet goed, het voorontwerp BPA Hof van
Belsele wel.
1995 :
Het verkavelingsgebied in de Populierenwijk staat onder water. De « meers » is
duidelijk een overstromingsgebied, een beekvallei.

1996 :
De twee verkavelingen Hof Van Belsele (privé) en
Populierenwijk (sociale stadsverkaveling) worden
aan elkaar gekoppeld.
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1997 :
Een derde openbaar onderzoek voor het hof van Belsele levert 1154
bezwaarschriften op.

1998 :
Een vierde openbaar onderzoek voor de uitbreiding Populierenwijk levert 1350
bezwaarschriften op.
Een gemeenteraadscommissie gebruikt een nota vol met onjuiste argumentatie om
de verkaveling ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, dit had als
gevolg dat het project BPA gedeeltelijk werd afgeschaft.
De twee verkavelingen worden meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

De Raaklijn dient bij de gouverneur een klacht in. De gouverneur schorst alle
verkavelingen in Belsele.

2000 :
Om de wateroverlast in Belseledorp en in de geplande verkavelingen te realiseren
wordt een bufferbekken in droog en vruchtbaar landbouwgebied gepland. (Deze is nu
in haar voltooing.)
2001 :
Het bufferbekken wordt goedgekeurd, de onteigeningsprocedure wordt opgestart.
2002 :
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Er wordt een openbaar onderzoek opgestart voor de stedenbouwkundige vergunning
voor de oprichting van een bufferbekken.
2003:
Het stadsbestuur zoekt naar mogelijkheden om het educatief reservaat nog te
kunnen realiseren, het gebied valt echter in handen van bouwpromotoren. Deze
gaan vrij snel over tot de afbraak van de kleine woningen + boerderij om er
meergezinswoningen te bouwen. Het gebied wordt verder opgehoogd. De oever van
de Belselebeek wordt aangepakt in functie van deze nieuwbouw.
In het kader van het provinciaal structuurplan herformuleert De Raaklijn haar oude
visie rond de ruimtelijke ordening en nieuwe bestemmingen. Hier wordt de basis
gelegd van de verrassende wending die nu plaatsvindt.
2004:
De Raaklijn stopt haar verzet tegen het bufferbekken in het Waterschoot en kan het
ontwerp nog bijsturen om er de Pastorijwegel te heropenen.
2005:
Bij de goedkeuring van het gemeentelijk structuurplan worden er heel wat ideeën van
de Raaklijn mogelijk binnen de gewenste structuur.
De oude raaklijnplannen uit 1993 worden terug bovengehaald en besproken bij een
investeerder.
De idee rijpt om op basis van onze ideeën de verkaveling op te kopen en om te
zetten naar een openbaar en natuurlijk parkgebied. De Burgemeester wordt bij deze
gesprekken onmiddellijk betrokken. Hieruit groeit een consensus om de kern van
Belsele globaal te gaan herbekijken.
2006:
De private investeerder gaat over tot de aankoop van de private verkaveling achter
het Hof Van Belsele. Waarbij we dit beeld krijgen:
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De gearceerde zone ( +/- 4,5ha) is reeds verworven en krijgt een publiek karakter.
Deze zal zo snel mogelijk ingericht worden. Hierbij wordt gestreefd om alles in te
richten als een natuurpark. Het hele gebied wordt ontsloten door voetwegels (dikke
lijnen) waarbij de Pastorijwegel, de Belselebeekwegel, de Lange Dreef en de wegel
langsheen het educatieve reservaat deel uitmaken.

De toekomst:
Er wordt door De Raaklijn nagedacht of het hier bij blijft en of dat er nog meer
mogelijkheden zijn.
Het is de wens van het huidige beleid om naar een gewenste structuur in
Belselecentrum te streven. Op basis van onze oude en huidige plannen werd De
Raaklijn door de investeerder opnieuw uitgenodigd om een globaal visieplan te
schetsen. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat een toekomstige jeugd- en
cultuursite, een parkzone en een recreatiezone in elkaar zouden passen.
Dit plan wordt de komende maanden uitgewerkt en uitgedacht.
Omdat dit plan zich uitstrekt buiten de kern tot over de N70 dienen er zich nieuwe
unieke, zelfs vrij revolutionaire mogelijkheden aan!
Daarvoor moet er op langere termijn een globaal masterplan opgemaakt worden met
de stedelijke planologen. Het stadsbestuur en privé kunnen deze unieke initiatieven
mee helpen ontwikkelen en ondersteunen.
Belangrijk is dat dit plan moet gedragen worden door de hele gemeenschap.
Op deze manier kunnen we spreken van een uniek samenwerkingsverband met zeer
verstrekkende gevolgen voor de toekomstige generaties van Belsele en inwoners
van Sint-Niklaas in het algemeen.
Nu het project “ Het Hof Van Belsele” realiteit is geworden gelooft De Raaklijn in
een verdere ontwikkeling van het hele gebied op langere termijn.
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Pers:
foto vanuit de wereldwinkel, tijdens de parsconferentie

14 juli Gazet Van Antwerpen
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14 juli Het Nieuwsblad
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14 juli Het Laatste Nieuws

In de marge van deze gebeurtenissen
lanceren we de idee om de viaduct van de N70 een “toontje” lager te laten
zingen.
We hadden hierover reeds het nodige studiemateriaal bijeengebracht in de vorm van
een powerpoint. De burgemeester vond dit nog geen slecht idee.
Dit resulteerde weerom in een persartikel waarin reeds verwezen wordt om de N70
als stadsboulevard door te trekken tot in Belsele. Onze bijdrage is te bekijken via
www.belsele.be (thema’s)
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15 Juli Het laatste Nieuws

September
5e
De katern nr. 72 is af en staat volledig in het teken van de Parkzone” Hof Van
Belsele”.

48

Dit document beschrijft hoe het allemaal begon voor de Raaklijn en hoe alles
evolueerde tot op vandaag. Een indrukwekkend verhaal in 40 bladzijden.
Namen worden genoemd, feiten worden op een rijtje gezet!
Nu al een “collecters item” maar wel integraal te lezen op www.deraaklijn.be
7e
Vergadering van het dagelijks bestuur van de STRAMIN.
11e
Vergadering van de dorpsraad. (zie www.belsele.be)
19e
Vergadering van de STRAMIN.
Met betrekking tot het bufferbekken Waterschoot stelt de voorzitter voor dat de
STRAMIN een brief richt aan het stadsbestuur met de vraag, na de afwerking van het
overstromingsgebied, de gronden volledig ecologisch te onderhouden (geen
bemesting, extensieve begrazing, enz…).
Er zou mondeling afgesproken zijn met de gebruikers van de gronden dat na de
heraanleg zou bekeken worden wie nog interesse in de gronden had. Daarna
zouden de ecologische randvoorwaarden afgelijnd worden en dan zal men aan de
landbouwers de vraag stellen of ze nog interesse hebben. De voorkeur gaat
uiteraard uit naar één persoon omdat dat eenvoudiger is om afspraken mee te
maken.
Het aangelegde
overstromingsgebied
te bestemmen met een
ecologisch beheer.

25e
De Raaklijn vergadert.

Vergaderingen september:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad:1
De STRAMIN: 2

Oktober
9e
Vergadering van de dorpsraad. (zie www.belsele.be)
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18e
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN komt samen.
Er wordt meegedeeld dat de Kleemstraat zal worden aangeplant met essen.

Wanneer de populieren geveld werden was de kaalslag in het landschap wel
indrukwekkend. Het nadeel van deze bomen is dat zij om de 20 tot 25 jaar kaprijp
zijn. Zij worden gebruikt door de houtpulpindustrie.
We hebben aangedrongen dat bij de heraanplanting er voor een inheemse boom zou
worden gekozen met een permanent karakter.
Het is een Es geworden. De es heeft een ijle kruin, wat in de volle zomer voor de
gewassen op de akkers belangrijk is.
De oude wortelgestellen zijn nu gefreesd. Op vraag van landbouwer Marc De Ruyte
zullen ook de grachten aangepakt worden.
Rest alleen nog een afspraak die moet gemaakt worden met het OCMW in verband
met het erfplantrecht, aangezien zij eigenaar zijn van deze waardevolle bermen.
Bij een recente inventarisatie is gebleken dat de biodiversiteit in deze berm flink is
toegenomen.
24e
We hebben met de Raaklijn en de buurtbewoners van de Puidreef en met schepen
Vercauteren een bespreking over het bouwproject op de site van Remoortel.
We tonen hem en enkele ambtenaren onze powerpoint over Belsele Noord.
(deze is te bekijken op www.deraaklijn.be bij de thema’s)

50

30e
De Raaklijn vergadert.
Vergaderingen oktober:
De Raaklijn: 2
Dorpsraad:1
De
STRAMIN:
2

Pers :
17 oktober
Het
Nieuwsblad

Nove
mber
1e
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Onze vernieuwde website is zo goed als af!
We wilden dit als cover gebruiken voor de katern nr. 73…
… maar in laatste instantie wordt de cover van
onze katern gewijzigd.
De reden:
een rechterlijke uitspraak bevestigd uiteindelijk
wat de Raaklijn al jaren aanklaagt:

Wonen in weekendhuizen…

...op de Bezekoek is afgelopen !
Meer hierover is te lezen via www.deraaklijn.be
21e
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Het dagelijks bestuur van de STRAMIN komt samen.
23e
Onze 73e katern is gedrukt en kan verspreid worden.
Binnen het Groene Waasland wordt het hele verhaal
van de parkzone nog eens de doeken gedaan.
27e
De vergadering van de Raaklijn gaat door.
We lanceren het project
“Kom uit uw kot”
We besluiten op dit project uit te voeren in samenwerking met Natuurpunt afdeling
Zuid- Waasland, het dagcentrum te Sint-Niklaas, Amedee Verbruggenkring, de
deelculturele raad, de dorpsraad met de werkgroepen heemkunde en water.
We denken ook aan partners zoals de toeristische dienst.
De basisscholen Belsele-Puivelde worden er later bij betrokken.
28e
De vergadering van de STRAMIN gaat door.
-

de aankoop Mierennestbossen zijn nu in der minne geregeld
nacht van de duisternis wordt vastgelegd
het fietspad langsheen de Molenbeek en de Pastorijwegel worden besproken
het advies over de Sinaaiwegel wordt uitgesteld

Vergaderingen november:
De Raaklijn: 1
De STRAMIN: 2

December
6e
Vergadering van het dagelijks bestuur van de STRAMIN.
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11e
Vergadering van de dorpsraad. (zie www.belsele.be)
18e
Vergadering van de Raaklijn.
20e
Vergadering van het dagelijks bestuur van de STRAMIN.

Vergaderingen december:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad:1
De STRAMIN: 2
Pers:
1 dec.
Het Nieuwsblad
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