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Jaarboek 2007
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 2007 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.
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.
De digitalisering en mogelijkheden via het internet geeft ons meer en meer
mogelijkheden.
Indien u dit jaarverslag opent op onze website:
www.deraaklijn.be
kan u ook de linken aanklikken. Dit maakt mogelijk dat we niet meer alle foto’s
of verslagen of delen ervan hoeven te publiceren wanneer ze niet meer echt
relevant zijn voor dit verslag.
We verwijzen in dit jaarverslag zoveel mogelijk naar het internet. U kunt er
eigenlijk meer vernemen en lezen en het bespaart ons veel papier.
Toch blijft dit jaarverslag een noodzakelijk document voor de overheden die
steeds maar nauwlettender gaan toezien hoe “ feitelijke verenigingen”, zoals
de Raaklijn, omspringen met de subsidies en gelijk hebben ze.
Vandaar dit 7e jaarboek.
We blijven nog altijd 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 Belselenaren die ons ondersteunen met hun
lidmaatschap. De Raaklijn mocht dit jaar een goede 120 leden tellen.
Niet alleen het ledenaantal blijft stijgen maar ook uitgaven en inkomsten nemen
vormen aan die ons even doen opkijken.
We sluiten 2007 financieel positief af en hopen hetzelfde voor het milieu.
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 2007 hield de Raaklijn 10 ledenvergaderingen op :
29 januari
26 februari
26 maart
02 mei
21 mei
25 juni
24 september
29 oktober
26 november
17 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: 20
Aantal vergaderingen voor de STRAMIN: 16
Aantal vergaderingen de GECORO: 2
Aantal vergaderingen van de Dorpsraad: 9
Totaal: 47

Aantal activiteiten: 9
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Financieel verslag 2007

Inkomsten
Overboeking voorbije jaar
Lidgeld van leden
Subsidies Sint Niklaas
Andere Subsidies
Inkomsten

€ 610,00
€ 655,00
€ 396,00
€1760,00
€ 600,00

Totaal

€ 4021,00

Uitgaven
Beheerskosten bank
‘t Groene Waasland + katernen de Raaklijn
Verzending tijdschrift
Onkosten activiteiten De Raaklijn
Onkosten drukwerk folders
Kantoorkosten
Huur zalen
Lidgeld BBL, Natuurpunt
Dagelijkse werkingskosten
Aankoop materiaal

€ 20,00
€ 586,00
€ 318,00
€ 242,00
€1344,00
€ 343,00
€ 10,00
€ 125,00
€ 138,00
€ 220,00

Totaal

€3346,00

Totaal inkomsten 2007
Totaal uitgaven 2007

€ 4021,00
€ 3346,00

In kas op 1 januari 2008

€ 675,00
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OVERZICHT VAN DE KATERNEN 2007
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern.
De katernen staan op de website maar dan met kleurfoto’s

Nr. 74
Nr. 75
Nr. 76
Nr. 77
Nr. 78

(Jaargang 14)
(Jaargang 14)
(Jaargang 15)
(Jaargang 15)
(Jaargang 15)

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 2007 telde de Raaklijn

120

leden.

(Omwille van de privacy drukken wij de lijst hier niet af, de lijst is steeds ter inzage op
aanvraag)

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
2007
11

Januari
3e
De Raaklijn verdeelt een folder over het hele grondgebied van
Belsele.
8e
Vergadering van de dorpsraad.
(zie www.belsele.be)
Het project “mijn waterweg” wordt voorgesteld samen met het
project “Kom uit uw kot en wandel u wijs in de Mierennest”.
11e
Samenkomst van de werkgroep “kom uit uw kot…”.
Zie verder.
15e
De Katern van januari is klaar. Deze wordt nu verstuurd naar 120 leden !
Deze katern is in kleur te bekijken via onze website.

www.deraaklijn.be
- De Sinaaiwegel wordt uitgebreid besproken.
- Het project “kom uit je kot en wandel je wijs in de
Mierennest” wordt uit de doeken gedaan.
Het is een langdurig project:
we willen het niet bij één leerpad houden maar voorzien
er mogelijks nog:
2008: kom uit je kot en wandel je wijs in den
Bezenkoek,
2009: kom uit je kot en wandel je wijs in het
Waterschoot,
2010: kom uit je kot en wandel je wijs in het Hof Van
Belsele en het dorp,
2011: kom uit je kot en wandel je wijs in de Gouden
Leeuw.
De bedoeling van dit project is om binnen een
wandeltraject dat in de
omgeving van de Mierennest ligt zoveel mogelijk te weten te komen op vlak van
natuur, ecologie, cultuur, patrimonium en geschiedenis.
Het wandeltraject bevat 20 locaties die beschreven worden in een
brochure.
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- Belsele, N70 en vallei Belselebeek: Nieuw knooppunt Belsele-Zuid

Ons dossier dat ook op onze website www.deraaklijn.be te bekijken is, wordt in deze
katern besproken.
16e
Vergadering van Stramin (Stedelijke milieuraad) de verslagen kunnen worden
ingekeken via ons jaarboek op de website of door klikken op onderstaande link.
Verslag stramin 16-01-2007.

Het verslag is ook leesbaar op de site van Sint-Niklaas:
www.sint-niklaas.be
18e
De Raaklijn schrijft een brief naar de dorpsraad omtrent de nakende aanleg van het
park “Hof van Belsele”.
Naar aanleiding van een oproep vanwege enkele buurtbewoners wil de Raaklijn haar
standpunt bekend maken en haar mening geven over deze oproep.
“Meer dan 15 jaar heeft de Raaklijn zich verzet tegen de verkaveling “Hof van Belsele”.
Driemaal achter elkaar konden wij meer dan 800, 1150 en 1350 bezwaren bijeenbrengen.
Nu dat de verkaveling afgewend is, en een privéparkzone met een openbaar karakter gepland
wordt, voelen zich enkelen geroepen zich “kritisch” op te stellen tegen dit project.
Hun bedoeling is: het project beschadigen en het hele project te doen uit stellen.
Hun argumenten zijn niet erg logisch als men de parkzone vergelijkt met de verkaveling die er
zou gekomen zijn. In deze zin lijkt de rust ons eerder gewaarborgd bij dit project dan bij een
verkaveling.
De Raaklijn eist onomwonden dat het pad langsheen de Belselebeek er komt conform de
bepalingen van gemeentelijk natuur ontwikkelingsplan (GNOP).
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De Raaklijn is geen voorstander om verlichting aan te brengen in de Lange Dreef of in de
parkzone.
De briefschrijvers zullen een veel betere argumentatie moeten bovenhalen om niet verguisd te
worden door velen die dankbaar zijn dat nog kan.
Wij roepen iedereen op, om met een positieve ingesteldheid te werken aan een leefbaar dorp.
We rekenen er op dat de dorpsraad zich niet laat meeslepen in deze absurde gang van zaken.
Met vriendelijke groeten namens De Raaklijn
20e
samenkomst van Stramin (Stedelijke milieuraad)
We bezoeken de poel in de Mierennest, de Mierennestbossen en in het Waterschoot
het overstromingsgebied.
Onze bevindingen worden overgemaakt aan het stadsbestuur.
-

-

-

voor de leden van de adviesraad is het interessant om over het meest recente
plan (onderhoudsplan) van het overstromingsgebied te kunnen beschikken.
de geplande omheining die naast de oude spoorwegbedding en sterk hellende
talud zou komen kan beter een haag worden.
We denken dat een afsluiting in de helling niet stabiel zal zijn, terwijl een haag
mooier oogt en natuurlijker overkomt.

Op het perceel dat zuidwaarts naast het bekken ligt, zijn er ophogingen met
grondverzet uitgevoerd en kappingen van elzen en wilgen. Wat was het
doel? Zijn deze werkzaamheden vergund geweest?
Het gebied was altijd een ruig en nat gebied geweest. Hier zijn duidelijk
landschappelijke wijzigingen aangebracht.
Functioneert het beekloopje nog dat vrij veel water deed afwateren naar de
nog lager gelegen gracht?
duiker in het Waterschoot verlagen, deze ligt te hoog en functioneert niet
wegel verder verharden naar de Sint-Andriesstraat en naar de Bergstraat
wegel afsluiten met palen tegen gemotoriseerd sluipverkeer
voorkomende inkalvingen rondom en in het gebied herstellen en preventief
tegengaan
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-

Stuwend water uit duiker aan de baan Waterschoot zorgt voor inkalvingen
Grote stukken vrijgekomen “oerijzerlagen” bewaren als geologische
merkwaardigheid
Doornappels verwijderen of verspreiding tegengaan
Sluis regelmatiger vrijmaken van vuil, een stang verwijderen uit het rooster
kan gevraagd worden
Gnop-wegel (wegel langsheen de beek) promoten
Vuil wegruimen uit een afvoerbuis uit de weide van Rooms
…

21e
We schrijven het beleid aan i.v.m. het Puiveldewegelken
Het college gaat ermee akkoord dat de afsluiting wordt geplaatst. Hierbij hebben wij
enkele preventieve vragen en opmerkingen:
1. Is er rekening gehouden dat, binnen
de 4.8 meter, het holle en toch vrij
uniek en waardevol karakter van de
wegel bewaard blijft ?
2. Gaat de biodiversiteit in deze wand
van de holle wegel niet verloren
gaan door de komende
werkzaamheden?
3. Er staan een paar zeer
merkwaardige bomen op deze
grenslijn (o.a. een zeer oude berk),
gaan deze bewaard blijven ?
4. Wat gaat er gebeuren met het
aangelegde knuppelpad door deze
ingreep?
5. Voor welke omheining gaat er
gekozen worden en kunnen hier
bepaalde voorwaarden gesteld?

Bovendien wordt deze wegel, sinds de aanleg van het knuppelpad, terug gebruikt
door vele wandelaars en wandelclubs.
Dank zij ons schrijven is de wegel uiteindelijk van grote inbreuken gevrijwaard
gebleven.
27e
Het openbaar onderzoek van het park “Hof Van Belsele” loopt ten einde, er zijn maar
een 3-tal bezwaren binnengebracht. Deze enkelingen maken ook het meest lawaai,
de grote meerderheid van Belsele wacht af.
29e
De Raaklijn en de werkgroep “water” vergaderen in het zaaltje in de Klavers.
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Vergaderingen januari:
De Raaklijn: 2
Gecoro: 1
Dorpsraad: 1
STRAMIN: 1
Activiteiten:
Inventarisatie overstromingsgebied Waterschoot en Mierennest met de leden van
Stramin.
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Februari
1e

Gun de planeet 5 minuten rust!
In het kader van de algemene sensibilisatie rond de opwarming van de aarde hebben
wij opgeroepen om de lichten te doven voor 5 minuten, het mag langer duren ook.
Op deze avond hebben we in de Kleemstraat en ree met haar jong opgemerkt.
6e
We vergaderen samen met schepen Heyndrickx en Van Peteghem en enkele
ambtenaren over de het wandel- en fietspad langsheen de Molenbeek.
7e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website of door klikken
op onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 07-02-2007.

Deze vergadering gaat door op de milieudienst op het stadhuis. Het dagelijks
bestuur bepaalt de werking van de STRAMIN.
12e
Vergadering van de Dorpsraad
(zie www.belsele.be)
16e
We bezoeken samen met natuurambtenaar
Pieter Durinck, boseigenaar en lid van de
bosgroep Dirk Deschepper de
Stadhoudersboswegel en aangrenzende bossen.
Dit als voorbereiding op de aanvraag om de
Stadhoudersboswegel terug te heropenen.
Voor meer beelden van de
Stadhoudersboswegel zie:
www.deraaklijn.be en klikken op thema’s.

21e
Samenkomst van de ploeg rond « KOM UIT UW KOT EN WANDEL U
WIJS IN DE MIERENNEST »
22e
Het jaarboek 2006 is gedrukt en kan verstuurd worden.
Lees de andere jaarboeken op onze website.
26e
De Raaklijn vergadert niet in de Klavers maar komt samen om het
Milieujaarprogramma te adviseren.
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27e
info avond van Stramin over de zoneringsplannen in het milieuhuis (stadspark)
Wim Van gils licht het algehele beleid toe en Jo Timmers licht het zoneringsplan voor
Sint-Niklaas toe.
28e
Vergadering van Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website of door klikken
op onderstaande link.
Gecoro verslag 28-02-2007
Het verslag is ook leesbaar op de site van Sint-Niklaas maar dan moet u er Gecoro
bij vermelden.
www.sint-niklaas.be/gecoro
Vergaderingen februari:
De Raaklijn: 2
Dorpsraad: 1
STRAMIN: 3
Gecoro: 1

Maart
2e
Vergadering op het stadhuis over de uitbreiding van de populierenwijk.
Op deze vergadering stellen wij vast dat de oude plannen uit ’93 gewoon voorzien
zijn van een kleurtje, kwestie alles een beetje beter te laten ogen.
Voor ons is dit plan oude wijn in nieuwe zakken.
Wij stellen volgende punten voor:
- een nieuw bodemonderzoek
- er dienen wegels aangebracht te worden
- er is geen enkel pleintje te bespeuren
- de Belselebeek ligt er bij zonder aanpassing op ecologisch vlak
- eerst de provincie raadplegen en dan pas openbaar onderzoek
Men zal het studiebureau de opdracht geven om het plan te laten aanpassen.
Bovendien is de opdracht gegeven om een nieuw bodemonderzoek uit te voeren.
Van zodra de resultaten gekend zijn, zal verder gediscussieerd worden over het
project.
3e
In samenwerking met de Stramin, De Raaklijn en Antares en Natuurpunt hebben we
een geslaagde nacht van de duisternis gehad.
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De eerste bezoekers met jonge kinderen kwamen reeds vrij vroeg opdagen. Zij
hadden geluk, de maan was er nog niet en zij konden reeds Venus en de Orionnevel
bewonderen.
De grote opklaringen bleven gelukkig aanhouden en de Pleiaden, Jupiter en de
sterrencluster de Krib konden nu ook bekeken worden. De Maan was in vol ornaat
iets te helder maar toch de moeite. Vooral bij de imposante kijker waarbij een ladder
moest beklommen worden was het aanschuiven.
Toen kwam er een vrij groot wolkendek de pret voor anderhalf uur bederven. Enkel
de maan kon waargenomen worden. De aanwezigen konden gebruik maken van dit
moment om binnen de powerpoints te bekijken en de verschillende standjes van de
Raaklijn, Natuurpunt en Antares te bezoeken. Bij de aanvang van de
maansverduisternis verdween de bewolking alsof het op algemene aanvraag
gebeurde. Dit zorgde voor een tweede piek van bezoekers. Zij konden vrijwel
ongestoord de maan bewonderen, Saturnus maar ook de andere objecten zoals
Orion en de Pleiaden die reeds laag hingen.
De hele avond kwamen naar onze schatting een goede 500 mensen kijken.
We hebben de avond afgesloten rond 1u.
9e
De foyer van ’t Ey liep helemaal
vol met de wandelaars die geen
uiltje wilden vangen, zij kwamen
naar daar om uilen te zien en te
horen. Na een inleiding door de
natuurgidsen kregen we de
geluiden van de Bosuil, Steenuil
en Kerkuil te horen.
Er werden twee wandelgroepen gevormd en de
uilentocht werd ingezet.
De Bosuil liet geregeld van zich horen maar deze liet
zich wijselijk niet zien… Toch was een best
interessante avond. Het was op deze avond dat we
de reeën terug hebben gezien in de Kleemstraat.

In deze periode is men gastart met de aanplant van de Essen in de Kleemstraat.
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Jammer genoeg is deze aanplanting
niet gelopen zoals men dacht.
Er bleek een ernstig verzet van de
aanpalende landbouwers te zijn.
De aanplant werd gestaakt.
Ook heeft de Raaklijn gezorgd dat er
een akkoord werd bereikt met de
landbouwers waarbij zij hun verzet
lieten varen.

12e
Vergadering van de Dorpsraad
(zie www.belsele.be)

14e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website of door klikken
op onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 14-03-2007.

15e
De Katern van maart is klaar.
Deze katern is in kleur te bekijken via onze website.

www.deraaklijn.be
-

De Weduwe Voswegel wordt uitgebreid besproken.
De aanplanting van de Essen in de Kleemstraat
De aanleg van het nieuwe park

20e
Samenkomst van de ploeg rond « KOM UIT UW KOT EN
WANDEL U WIJS IN DE MIERENNEST »

22e
De Raaklijn wordt bevraagd naar hun standpunt over een mail van Hans Troch :
Aan: Willockx, Freddy
Onderwerp: Middenstand Belsele vraagt om toekomstplannen in te vullen
T.a.v. Burgemeester & Schepenen
Geachte heren
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Naar aanleiding van onze toekomstperspectieven zouden wij graag zien dat Belsele
dorp een complete invulling krijgt, gezien reeds twee mooie projecten zullen
gerealiseerd worden denken wij dat het nu de tijd is om de braakliggende gronden
tergelijkertijd ook een bestemming te geven.
Mvg,
Hans Troch
Voorzitter Middenstand Belsele
Onze reactie is duidelijk:
De braakliggende gronden zijn vervuild en eigendom van fam De Vijlder. Er is een
notaris (geallieerd aan een immokantoor) mee bezig om het gebied “zogezegd” te
saneren, en het dan te verkavelen.
De bestemming die de Heer Troch voor ogen heeft is een parking.
Ons voorstel was, mede ondersteund door Hein Deprez, om de site op te kopen, te
saneren en in te richten voor de jeugd.
Als het gaat over een parkeerzone, afbraak oude villa en muur, en een daaraan
gekoppelde verkaveling mag de heer Troch op serieus tegenwerk rekenen.
Verder willen we nog een nota toevoegen van de Gecoro van 09-03-2006
De STRAMIN komt met de meeste opmerkingen af voor
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas
(GRS).
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 STRAMIN kan de leden van de Gecoro overtuigen om
het gecontesteerde bouwproject “BEUKENHOF” op de
site “De Vijlder” te schrappen uit het GRS.
26e
Vergadering van de Raaklijn in de Klavers.
29e
Jaarvergadering van Stramin.
De avond ging door in de Sinéscoop.
Na de inleiding van de voorzitter werd de brandend
actuele film van All Gore vertoond.
De zaal was goed gevuld en velen konden initiatief van
Stramin appreciëren, vooral omdat na de vertoning nog
kon worden nagepraat in hotel “De Flandres” aan het
Stationsplein.
Volgend jaar gaat de jaarvergadering door in
Nieuwkerken.
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Vergaderingen maart:
De Raaklijn: 3
Dorpsraad:1
STRAMIN: 2

Activiteiten:
Nacht van de duisternis: 2

April
3e
Samenkomst van de ploeg rond « KOM UIT UW KOT EN WANDEL U WIJS IN DE
MIERENNEST »
10e
Laatste samenkomst van de ploeg rond « KOM UIT UW KOT EN WANDEL U WIJS
IN DE MIERENNEST »
11e
Buiten de twee traditionele motorcrossen die jaarlijks doorgaan op de Kouter hebben
nu ook de fanaten van autorodeo “American style” de omgeving van het natuur- en
bosgebied “de Bezekoek” ontdekt.

Met deze affiche wisten we wat ons zondag 15 april ging te wachten staan: de hele
dag motorgebrul!
Naast de andere twee à drie motorcrossen in dezelfde buurt, was dit wel de druppel.
Wij schreven het bestuur tweemaal aan en enkele dagen voor de cross zou
doorgaan, kregen we dit verrassend bericht:
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Burgemeester verbiedt autocross Kouterstraat van 15 april
De autocross georganiseerd door de Vlaamse Rodeo-Crossbond van België, die
gepland was voor zondag 15 april 2007 op percelen in de Kouterstraat, zal niet
plaatsvinden. Aanvankelijk was het stadsbestuur, te goeder trouw maar op basis van
onvolledige informatie, van mening dat de autocross niet kon worden verboden.
Door een grondigere studie door de dienst milieu van alle elementen uit de
milieuwetgeving is nu gebleken dat de autocross verboden moet worden. Artikel
5.32.10.2.§1,2° van Vlarem II bepaalt immers dat het verboden is een omloop voor
wedstrijden met o.a. motorvoertuigen te exploiteren waarvan de tot de omloop van
klasse 3 behorende rijpisten gelegen zijn op een afstand van 350 m of minder van
onder meer een gebied voor verblijfsrecreatie. De omloop waarop men de
autocrosswedstrijd wenst te organiseren, is gelegen op slechts 125 m van een
gebied voor verblijfsrecreatie.
Zodra burgemeester Freddy Willockx over deze informatie beschikte
(dinsdagnamiddag 10 april 2007), heeft hij de organisator van de autocross ontboden
voor de (decretaal voorziene) hoorzitting, die plaatsvond op woensdag 11 april 2007.
Op basis van een eensluidend advies van het college heeft de burgemeester de
hieruit voortvloeiende beslissing genomen tot het verbieden van de autocross.
…
Het zal in vergelijking met de jaren ervoor stil blijven aan de bossen van het
stuifzandruggebied op de Kouter en omgeving.
Dankzij een kordaat optreden van de burgemeester en een juiste interpretering van
de geldende wetgeving werd er een halt toegeroepen aan deze rustverstorende en
vervuilende sport.
http://www.deraaklijn.be/actiepunten/cross.html
16e
Op Paasmaandag liet de Raaklijn
pv’s opmaken bij de Heli-club.
Hun vergunning werd
voorwaardelijk ingetrokken.
Hierop hebben wij een omstandig
bezwaarschrift ingediend.
Lees meer op:
http://www.deraaklijn.be/actiepun
ten/heli.html
Buiten de modelheli’s werden er
ook al echte luchtdopen
gehouden.
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22e
Dag van de aarde
« KOM UIT UW KOT EN WANDEL U
WIJS IN DEMIERENNEST »
Op 22 april konden wij op een
stralende dag de eerste editie van kom
uit uw kot en wandel je wijs…
inwandelen.
Een geslaagd initiatief dat met de
medewerking van de dorpsraad, het
dagcentrum uit Sint-Niklaas en de
Amedé
Verbruggenkring
konden
verwezenlijken.
De brochure wordt binnenkort in
tweede druk terug aangeboden op het
gemeentehuis,
bib-filiaal
en
de
toeristische dienst.
De dag werd ingezet met een dauwtrip
met een (h)eerlijk ontbijt in de
wereldwinkel…
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…en met een middagwandeling met een verfrissende receptie als afsluiter bij
brouwerij Boelens.

De werkgroep kan nu al beginnen denken aan het volgende project “de Bezenkoek”.
27e
Vergadering met de schepenen Heyndrickx en Ben Van Ende over de aanleg van
een wandel-en fietspad langsheen de Molenbeek.
Principieel zijn er geen bezwaren geuit door de schepenen. Bovendien konden we op
deze vergadering vernemen van Filip Brokken (diensthoofd landbouw) dat de
gemeente Sint-Gillis (Sint-Pauwels) reeds met het project was gestart.
De provincie zal eveneens betrokken worden.

Omer Burm en Willy Van Overloop
afgewandeld richting Marktsraat.

komen

Zij wandelen op het grondgebied van BelselePuivelde.
Het fietspad wordt hier ook gebruikt door de
landbouwers, een win-winsituatie. De
landbouwer heeft er een goede toegangsweg
naar de akker bij.

Hier komt de Zwarte beek uit in de Molenbeek.
Het pad ligt aan de overzijde op het grondgebied
Belsele en er is bijgevolg geen brug nodig.

25

De brug waar het pad ons van
Belsele (Sint-Niklaas) in SintPauwels (Sint-Gillis) brengt. De
bestaande brug behoeft enkel
een balustrade.

De Molenbeek richting Markstraat.

30e
Vergadering van de Raaklijn in de Klavers wordt verschoven naar 2 mei.
We stellen vast dat de slagboom uit de
Kouterstraat verdwenen is.
Na enkele telefoontjes komen we te weten dat
deze weggenomen is door de stadsdiensten
voor herstelling.
De slagboom is nu een zwenkboom geworden.

Van 1 tot 10 april doorlopend:

De naamloze wegel achter de
Bezenkoek, voor ons de
Bezenkoekwegel, was jarenlang
onbewandelbaar bij nat weer.
Op de foto rechts zien we deze
wegel als een
modderpoel.
Op de twee foto’s
hieronder zien we
een wegel waar wandelen en
fietsen terug mogelijk is.
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Vergaderingen april:
De Raaklijn: 3
Activiteiten:
De dag van de aarde

27

28

Mei
2e
- Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op
onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 02-05-2007.

- Op de avond komt de Raaklijn samen voor de uitgesteld vergadering van 30 april.
10e
De katern is klaar.
We gaan de 15e jaargang in met dit nr. 76
Lees deze katern op onze site:
www.deraaklijn.be

14e
Vergadering van de dorpsraad.
www.Belsele.be
18e
We schrijven de dorpsraad aan wegens de negatieve geruchten die de ronde doen
i.v.m. de aanleg van het park “Hof Van Belsele”.
20e
Dag van het park: “Bezoek aan drie parken”
Er kwamen deze keer weer heel wat wandelaars mee genieten van deze
verrassende tocht doorheen de drie private parken.
Het groenhof
Deze private tuin blijft elk jaar iedereen
verrassen. De exotische bomen zoals de
reuzengrote tulpenboom, seqoia en
moerascypressen.
De koningsvarens rond de vijver en de oude
ornamenten vormen nog steeds idyllische
taferelen.
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Het bisschoppelijk domein
Het oude bisschoppelijk domein is
zowaar prachtig gerestaureerd
door de fam. Deprez. De
bezoekers stonden versteld met
de knappe manier waarop dit
domein is aangepakt.

Park hof van Belsele
Ondertussen goed gekend bij elke Belselenaar.
Hopelijk kunnen we volgend jaar de uitbreiding
van dit park ook inwandelen. Vanuit
verschillende locaties in het centrum.

21e
Vergadering van de Raaklijn
22e
Vergadering van Stramin (Stedelijke milieuraad) de verslagen kunnen worden
ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op onderstaande link.
Verslag stramin 22-05-2007.

Vergaderingen mei:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad: 1
STRAMIN: 2
Activiteiten:
De Raaklijn, dag van het park:
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Juni
4e
Vergadering van de werkgroep van Stramin over het jachtbesluit..
11e
Vergadering van de dorpsraad.
www.Belsele.be
20e
Werkgroep komt samen over de Populierenwijk.
-

-

er zijn boringen uitgevoerd door een externe firma. Volgens dit onderzoek
zouden bij alle boringen (een 20-tal) de bodem genoeg draagkracht hebben
(80 000 N/ m²) op eentje na (50 000 N/ m²). De watertafel zou onder de 60 cm
zitten. Er werd wel toegevoegd dat deze boringen zijn gedaan half april en dat
was wel de droogste periode van het jaar. We vrezen dat de watertafel er nu
wel anders zou bijliggen.
De wegen zijn nagenoeg dezelfde gebleven, er is wel een plein toegevoegd,
voetpaden bijgebracht, en de brug is ook herzien.
Aan de andere kant van de beek is een woonblok voorzien voor mensen met
laag inkomen.
Het parkgedeelte heeft de belangrijkste wijziging ondergaan. Er zijn een paar
woningen gesneuveld. De Belselebeek wordt verlegd en krijgt in dit park een
organische vorm, langsheen de beek ligt de Pastorijwegel die tweemaal met
een brug de Belselebeek overgaat. De Belselebeek is dus via beide oevers
bewandelbaar. De beek en het water krijgen volgens de ontwerper terug
ruimte, het rechtlijnige en traject dat ze nu volgt langsheen de Pop.wijk vervalt.
De lelijke oeverversterkingen behoren tot het verleden. De beek wordt breder
opgevat en is door haar laag hellende oevers bereikbaar voor wandelaars,
spelende kinderen maar ook dieren zoals watervogels, kleine zoogdieren,
amfibieën enz. De gerechtelijke procedures die enkele bewoners lopen
hebben, vervallen dan.
De beek verleggen moet wel technisch haalbaar zijn, verantwoord naar het
kostenplaatje toe, alhoewel hier speciale subsidies beschikbaar zouden zijn
( dixit Filip Brokken). Er zou op dit vlak reeds zeer snel een overleg plaats
vinden met de betrokken provinciale ambtenaren. Hierbij zou vooral het
verleggen van de beek ter sprake komen. Zij zullen de werkgroep
verkavelingen dan terug op de hoogte brengen.

25e
Vergadering van de Raaklijn.
Vergaderingen juni:
De Raaklijn: 2
Dorpsraad: 1
STRAMIN: 1
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Juli
7e
De Raaklijn sluit zich aan bij coalitie voor een betere jachtregelgeving.
http://www.deraaklijn.be/archief.html

Augustus.
1e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op
onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 01-08-2007.

Vergaderingen juli en augustus:
Stramin: 1
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September
4e
De raaklijn motiveert haar standpunt rond de parkzone, na opmerkingen die een
verkeerd beeld van het park ophangen.
5e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op
onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 05-09-2007.

7e
De Raaklijn stuurt een folder rond over heel Belsele i.v.m. “mijn waterweg”.
Tegelijk krijgen de leden de katern nr.77 toegestuurd met inbegrip van deze folder.

De katern van september kan u lezen op onze site :
www.deraaklijn.be
34

10e
Vergadering van de dorpsraad.
www.Belsele.be
24e
Vergadering van de Raaklijn.
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25e
Vergadering van Stramin (Stedelijke milieuraad) de verslagen kunnen worden
ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op onderstaande link.
Verslag stramin 25-09-2007.

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

Oktober
1e
Op de informatieavond kwamen een 15-tal mensen
kijken naar de uiteenzetting over de Belslebeek.
Een presentatie van Dirk Deschepper geeft een
verrassende kijk op de beek haar vroegere en nieuwe
loop, haar geografische geschiedenis en ligging.
Er worden kaarten bekeken en levendig
becommentarieerd.
We bespreken de knelpunten en mogelijkheden van
de Belselebeek.
Sommige mensen hadden hun verhaal of foto,
gedicht of zelfs een kaart bij.
Bij dit alles werd er bovendien een hapje en een
drankje gereserveerd.
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Deze infoavond gaf ons de moed om in het najaar uit te pakken met een grote
tentoonstelling over de Belselebeek.

We kregen verschillende reacties zoals dit gedicht van Herwich Borghgraef.
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3e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op
onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 03-10-2007.

8e
Vergadering van de dorpsraad.
www.Belsele.be
13e
Jaarlijkse uistap met de leden van
Stramin.
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18e
Vergadering van Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website of door klikken
op onderstaande link.
Gecoro verslag 18-10-2007
Het verslag is ook leesbaar op de site van Sint-Niklaas maar dan moet u er Gecoro
bij vermelden.
www.sint-niklaas.be/gecoro
24e
De Raaklijn vergadert.
Vergaderingen oktober:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad:1
STRAMIN: 2
Gecoro: 1
Activiteiten:
- Info-avond “mijn waterweg”
- Uitstap met de Straminleden

November
7e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op
onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 07-11-2007.

9e
Er komt hulp vanuit verschillende hoeken om de tentoonstelling op te bouwen.
De tentoonstelling begint op het dorpsplein met de beelden aan de pomp, de
wandeling doorheen het park, de waterput op de koer en de tentoonstelling zelf op
de Kouter.
10e
De dag wordt ingezet met een wandeling vanuit het dorpscentrum. De pers en politici
en burgers waren klaar om de oversteek te doen. Eerst werd er op gewezen dat een
pomp en de kunstige beeldengroep van de wassende vrouwen van Dora een
historische gegeven is. Vroeger was de dorpspomp voor velen het middel om goed
water te verkrijgen. Dit gegeven is nog steeds van kracht in de ontwikkelingslanden,
maar kan altijd hier terug actueel worden.
Vervolgens werd er met de genodigden gewandeld naar de Pastorijwegel. Via deze
wegel wandelden we doorheen het nieuwe parkgebied om vervolgens onze weg
verder te zetten naar de Kouter. Daar werd aan de waterput nog eens de noodzaak
van zuiver water benadrukt en aangetoond met een fles “aqua di cholera”.
De bezoekers werden vervolgens getrakteerd op een drankje en konden rustig de
tentoonstelling bekijken van de Belselebeek.
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De tentoonstelling was enorm gevarieerd. Presentaties konden bekeken worden,
oude kaarten, nieuwe kaarten, luchtfoto’s, landschapsfoto’s, gesteenten, boeken en
een stand van de Raaklijn zelf.
11e
Op deze dag kwam het grote publiek afgezakt naar de tentoonstelling.
Om en bij de 250 bezoekers konden deze tentoonstelling zeer goed waarderen.
Om meer beelden in kleur te zien van deze tentoonstelling ga je best via onze site
naar de november katern:

Gesteenten : Omer burm.

Beleidsplannen: Stefan Baes.

72 covers van De Raaklijn.

Selectie van 12 oude kaarten:
Piet van Boukhaute en Filip
Brokken.

Foto’s Belselebeek:
Walter Vermeulen (Balder).
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De maquette van Gavertje vier.
Foto: Dirk Deschepper voor de
powerpoint (L) en
Chiro Staderas voor dewaterput
(R)
Johan Verstraeten (Protos)

Waterboeken uit de bib: Annick De
Cleene.

Kunst en poëzie over de beek:
Herwig Borghgraef
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Wassende vrouwen
aan de pomp: Dora
De Coninck

Gedicht en schilderij : Herwig Borghgraef
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Dank aan alle vrijwillige medewerkers !
12e
- Op deze dag waren de scholen welkom om de tentoonstelling te komen bezoeken.
Er kwamen er nog mensen afgezakt van op de jaarmarkt om de oude kaarten te zien.
- Vergadering van de dorpsraad.
www.Belsele.be
13e
Er gaan een aantal panelen van onze tentoonstelling richting bibfiliaal. De Raaklijn
beslist om ze er te laten hangen.
Beter daar dan ergens opgerold in een kast.
26e
De Raaklijn vergadert.

Vergaderingen november:
De Raaklijn: 2
STRAMIN: 1
Dorpsraad: 1
Activiteiten:
Tentoonstelling op 10, 11 en 12 november.

43

December
10e
Vergadering van de dorpsraad.
www.Belsele.be
10e
Vergadering van de werkgroep Stramin over de Opmerkingen bij de
verkenningsnota : ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. (regio Waasland)
We konden dus geen dorpsraad meemaken.
12e
Vergadering van het dagelijks bestuur van Stramin (Stedelijke milieuraad) de
verslagen kunnen worden ingekeken via ons jaarboek op de website, door klikken op
onderstaande link.
Verslag dagelijks bestuur stramin 12-12-2007.

17e
Vergadering van de Raaklijn.

27e
Samenkomst van de werkgroep “wandel je wijs in de Bezenkoek”.
We wandelen de Bezenkoek en bepalen het traject en de mogelijke thema’s.

Vergaderingen december:
De Raaklijn: 2
Dorpsraad:1
De STRAMIN: 2
44
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