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1. 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.
november 2010:
Lidgeld wordt op €10 gebracht. De jaarverslagen worden beschouwd als het jaarboek en de katernen
geven het overzicht.(www.deraaklijn.be )
December 2010:
Vanaf januari 2011zal de werkgroep “trage wegen” steeds de vergadering van de Raaklijn voorafgaan.
De werkgroep is ontstaan uit de werking van de Raaklijn.
De werkgroep “water” wordt opgenomen in de agendering indien nodig.
Ook zal de deelculturele raad actief meewerken aan brochures en de werkgroep “trage wegen”.
Januari 2014:
De Raaklijn wordt vzw en de nieuwe statuten worden goedgekeurd.

De statuten zijn beschikbaar op aanvraag en te bekijken via het Belgisch
Staatsblad.

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

« DE RAAKLIJN vzw»

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.
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
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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 10 €
Het lidmaatschap duurt één jaar. Elk lid ontvangt onze nieuwskatern tweemaandelijks
+ Het Groene Waasland
Vergadering : Er wordt maandelijks een vergadering gehouden behalve in de
maanden juli en augustus. Elk lid kan de maandelijkse vergadering vrijblijvend
bijwonen.
Samenwerkingsverbanden :
Samenwerkingsverband met ABLLO :
De Raaklijn vzw werkt 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 vzw is opgenomen in de werking van STRAMIN en neemt sinds mei
2002 het voorzitterschap waar van het dagelijks bestuur én de milieuraad.
De Raaklijn vzw zetelt via de STRAMIN ook in de opvolgingscommissie van het
GNOP en de GECORO.
Dorpsraad:
De werkgroep “trage wegen” wordt opgenomen in de agendering indien nodig.
De werkgroep “water” wordt opgenomen in de agendering indien nodig.
De werkgroep “verkeer” wordt opgenomen in de agendering indien nodig.
Samenwerkingsverband met de basisscholen :
In 2002 is De Raaklijn vzw begonnen met een samenwerkingsverband met de beide
basisscholen. Zij worden op de hoogte gehouden via de katern en 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.
Samenwerkingsverband met Regionale Landschappen, Trage wegen vzw en
Natuurpunt:
Op regelmatige basis werkt De Raaklijn vzw samen met deze verenigingen.
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Website De Raaklijn vzw :
De Raaklijn vzw is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Onze webbeheerder is Vincent De Meyer.
De website werd vernieuwd in Januari 2014. Hierbij is de “trage wegelvieuwer” door
iedereen te bekijken met elke browser.

2. VERGADERINGEN
De Raaklijn vzw 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 2014 hield de Raaklijn vzw 12 ledenvergaderingen op :
27 januari
17 februari
31 maart
28 april
27 mei
2 juni
23 juni
25 augustus
30 september
27 oktober
24 november
15 december
De vergaderingen hebben telkens plaats in het vergaderzaaltje van het
jeugdcentrum « De Galjaar » telkens om 20u.
De werkgroep “Trage wegen” gaat De Raaklijnvergadering vooraf.
Er wordt van elke vergadering een afzonderlijk verslag gemaakt.
Buiten deze kern- of bestuursvergaderingen vinden er nog tal van andere
vergaderingen plaats waarbij De Raaklijn vzw betrokken is :
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN, de STRAMIN zelf, GECORO,
buurtvergaderingen, hoorzittingen enz…
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3. OVERZICHT VAN DE KATERNEN 2014
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern.
De katernen staan op de website maar dan met kleurfoto’s
Nr. 109
Nr. 110
Nr. 111
Nr. 112
Nr. 113

(Jaargang 21)
(Jaargang 22)
(Jaargang 22)
(Jaargang 22)
(Jaargang 22)

De katernen worden samen met het Groene Waasland verstuurd naar de leden.

WEB-SITE
De Raaklijn vzw is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
De website is laatst vernieuwd op januari 2015
Onze huidige webbeheerder is Vincent De Meyer.

LEDENLIJST 2014
Een lidmaatschap bij de Raaklijn kost 10€.
Elk lid ontvangt de tweemaandelijkse katern en het Groene Waasland.
In 2014 telde de Raaklijn 168 leden.
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4. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

Januari
8/01/2014	
   Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
27/01/2014	
   Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  Oprichtingsvergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  
28/01/2014	
   Stramin	
  

Februari
8/02/2014	
  
22/02/2014	
  
26/02/2014	
  
17/02/2014	
  

Inventarisatie	
  Molenbeekroute	
  (deel	
  1)	
  
Inventarisatie	
  Molenbeekroute	
  (deel	
  2en	
  3)	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  

Maart
10/03/2014	
   Dorpsraad	
  
11/03/2014	
   Stramin	
  
31/03/2014	
   Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  

April
14/04/2014	
  
16/04/2014	
  
26/04/2014	
  
28/04/2014	
  

Dorpsraad	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaaklijn	
  vzw	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Mei
4/05/2014	
  
12/05/2014	
  
12/05/2014	
  
16/05/2014	
  
19/05/2014	
  
20/05/2014	
  
24/05/2014	
  
26/05/2014	
  

Dauwwandeling	
  
Beheerswerken	
  bossen	
  /	
  Stadhoudersboschwegel	
  
Dorpsraad	
  
Beheerswerken	
  bossen	
  /	
  Stadhoudersboschwegel	
  
Beheerswerken	
  bossen	
  /Stadhoudersboschwegel	
  
Stramin	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
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Juni
2/06/2014	
  
16/06/2014	
  
18/06/2014	
  
23/06/2014	
  

Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  
Dorpsraad	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  

Juli
5/07/2014	
   Inventarisatie	
  Molenbeekroute	
  (deel	
  1,2	
  en	
  3)	
  

Augustus
5/08/2014	
  
18/08/2014	
  
19/08/2014	
  
23/08/2014	
  
24/08/2014	
  
25/08/2014	
  

Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Overleg	
  met	
  de	
  Ritsheuvel	
  over	
  het	
  bijenproject	
  +	
  Dorpsraad	
  
Overleg	
  trage	
  wegen	
  en	
  Mobiliteit	
  stadhuis	
  
Open	
  monumentendag	
  De	
  Ritsheuvel	
  	
  (medewerking	
  stand	
  De	
  Raaklijn)	
  
Open	
  monumentendag	
  De	
  Ritsheuvel	
  	
  (medewerking	
  stand	
  De	
  Raaklijn)	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  

September
3/09/2014	
  
8/09/2014	
  
13/09/2014	
  
16/09/2014	
  
22/09/2014	
  
23/09/2014	
  
30/09/2014	
  

Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Dorpsraad	
  
Inventarisatie	
  wegels	
  
Stramin	
  
Werkgroep	
  verkeerscel	
  
GECORO	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  

Oktober
3/10/2014	
   Opening	
  Blosoparcours	
  trage	
  wegen	
  
13/10/2014	
  
18/10/2014	
  
19/10/2014	
  
20/10/2014	
  

Dorpsraad	
  
Inwandeling	
  Stadhoudersboschwegel	
  
	
  Geleide	
  wandelingen	
  Stadhoudersboschwegel	
  en	
  omgeving	
  
Stramin	
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21/10/2014	
   Ronde	
  tafel	
  klimaat	
  
25/10/2014	
   Verkenning	
  Belselebeekroute	
  met	
  Stramin	
  
27/10/2014	
   Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  

November
8/11/2014	
  
10/11/2014	
  
12/11/2014	
  
22/11/2014	
  
24/11/2014	
  
29/11/2014	
  

Inventarisatie	
  feitelijke	
  wegels	
  
Trage	
  wegenwandeling	
  '11	
  wegels'	
  over	
  11	
  km	
  	
  	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Beheerswerken	
  Den	
  Akker	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  
Inventarisatie	
  Pastorijtuin	
  

December
04/12/2014	
  
8/12/2014	
  
10/12/2014	
  
10/12/2014	
  
13/12/2014	
  
15/12/2014	
  
20/12/2014	
  
27/12/2014	
  
30/12/2014	
  

Werkgroep	
  verkeer	
  dorpsraad	
  
Dorpsraad	
  
Overleg	
  Ruimtelijke	
  ordening	
  Belsele	
  stadhuis	
  
Verkeerscel	
  dorpsraad	
  Belsele	
  
Beheerswerken	
  den	
  Akker	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  vzw	
  
Overleg	
  Hof	
  Van	
  Belsele	
  
Beheerswerken	
  den	
  Akker	
  
Overleg	
  Hof	
  Van	
  Belsele	
  en	
  Pastorijtuin	
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5. Jaarverslag in beeld en woord
Onze katernen geven een uitgebreid beeld over de activiteiten van De
Raaklijn. Toch zijn er bepaalde dossiers of acties die we hier grondiger
toelichten of meer ruimte geven.
De raaklijn was in 2014 actief op vlak van:
Inventarisaties: trage wegen, rootputten en poelen, grachten en beken
en waterhuishouding in het algemeen
Acties: rond zwerfvuil, melding milieudelicten, beheerswerken den
akker, samenwerkingen met derden…
Vorming en educatie: uitwerking educatieve projecten, samenwerking
KAHO
Tentoonstelling: de mus en trage wegen…
Wandelingen: in de Mierennest, den Bezenkoek, dorpsparken, trage
wegen, open monumentendag
Dossiers: waterhuishouding, buffers in het centrum
Opmaak archief: katern en website
verder
Medewerking met Stramin, de dorpsraad en 11.11.11.
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INVENTARISATIES
Inventarisaties trage wegen
In 2014 hebben we zo goed als alle officiële wegels geïnventariseerd.
We zijn gestart met de inventarisatie van feitelijke dreven en “niet
officiële” wegels.
Elke wegel is bewerkt tot een interactieve PP die te zien zijn op de
website www.deraaklijn.be klikken op “trage wegen”. Ook de overzichten
en nog veel meer info zijn te raadplegen op de website.
Dit is het overzicht van de officiële wegels uit de Atlas der buurtwegen.
Dit jaar werd de Stadhoudersboschwegel over zijn hele traject
ingewandeld.
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Dit is het overzicht van de feitelijke wegels.

Dit digitaal platform kan uitgebreid worden naar
poelen en andere natuurelementen zoals
beken.
Verder is er de intentie om in de toekomst de
naambordjes te voorzien van een QR code.

De Raaklijn vzw heeft ernaar geijverd dat de
naamborden zullen voorzien zijn van hun
oorspronkelijke naam. (oude spelling).
De naambordjes van beeklopen blijven bestaan
in hun houten versie.

Inventarisatie rootputten
We hebben in 2014 geen rootputten geïnventariseerd.
Het is de bedoeling om deze nu te gaan herwaarderen.
Het totale overzicht is te zien op een PP via onze website
www.deraaklijn.be
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Inventarisatie beeklopen.
De Molenbeek:
Naar aanleiding van een openbaar onderzoek om een wandel-fietspad
langsheen de Molenbeek (Kemzekestraat/Markstraat) aan te leggen.
Hebben wij ons dossier uit 2000-2004 uit de kast gehaald.
We hebben drie inventarisaties gedaan:
• met de kernploeg op 8 en 22 februari
• met vertegenwoordigers van de Provincie en Regionale
landschappen op juli
De powerpoint van deze inventarisatie is te zien op onze website
www.deraaklijn.be klikken op archief/ dossiers
Een verslag kan er ook gevonden worden in onze katernen:
Nrs. Januari 109, mei nr. 111 en november 113
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De Belselebeek
Naar aanleiding van de jaarlijkse uitstap van “stramin” (de stedelijke
milieuraad), heeft de Raaklijn vzw de inventarisatie van een fietspad
langsheen de Belselebeek op kaart gezet. De vraag om dit te doen
kwam van schepen Annemie Charlier (toerisme).
De inventariserende tocht ging door op 25 oktober.
De kaart is te bekijken op de wandelwebsite “wikiloc”.
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialAr
tifact&id=7700571

Inventarisatie Pastorijtuin.
Er wordt gevraagd of De Raaklijn
vzw mee wilt werken aan de
inrichting van de Pastorijtuin, om
deze beperkt toegankelijk te maken.
Op 29 november deden we met de
kernploeg een eerste inventarisatie.
Dit dossier wordt in 2015 verder
uitgewerkt.
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ACTIES
Acties zwerfvuil
Er waren drie acties rond zwerfvui: samen met de leerlingen van
EDUGO campus Glorieux hebben we gedurende driedagen een
zwerfvuilactie gehouden.
Deze gingen door op: 12, 16 en 19 mei.
Er werd meer dan 116kg zwerfuil bijeengeraapt, verdeeld over 16
zakken!

De straten die werden gekuist waren: Kuildreef, Kleemstraat, Eikenlaan,
Groenstraat, Colliestraat.
Zie katern mei nr. 111
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Acties beheerswerken
• brongebieden
De werkzaamheden in de Stadhoudersboschwegel door de
leerlingen van EDUGO campus Glorieux hebben als bedoeling
om het brongebied van de Ransbeek te optimaliseren.
Deze gingen door op: 12,16 en 19 mei. (katern mei nr. 111)
Dat de leerlingen tot veel in staat waren, wisten we al. Een leerling ging
zo ver om zijn eigen graafgerief mee te brengen.

• den akker
De beheerswerken op Den akker zijn een vast gegeven. Dit jaar hebben
we vooral gewerkt aan de realisatie van een slakkenwand, een
bijenhotel, een bijenkast en omheining en aanplanting van struiken en
bomen en het aanbrengen van een educatief paneel.
Zie ook katern mei nr. 111

16
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Den akker wordt elk jaar rijker aan
biodiversiteit.
Het wordt uitkijken of er in de
vleermuizenkelder bewoning is en
hoeveel leven er in het voorjaar in de
poel zal zijn.
De schoolkinderen kijken er naar uit
bij hun volgend bezoek. De studenten
van KAHO hebben hun project
afgewerkt en de educatieve fiches zijn
in opmaak!
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Acties door samenwerking
Met basisschool “de Ritsheuvel”
Op 23 en 24 augustus werkten we samen met de basisschool te
Puivelde “de Ritsheuvel”.
Op deze dag boden wij informatie aan over de bijen en de
mussen.
Zie katern maart nr. 110 en mei nr. 111
Vooral in de school werd er gewerkt
aan een mussenhoek en mooi
bijenhotel.
De mussen en bijen hebben het niet
gemakkelijk.
Daarom bundelen de De Ritsheuvel en
De Raaklijn vzw de krachten.
Het project krijgt ook steun van de Stad
Sint-Niklaas.

Met de Stramin en de milieudienst:
In het kader van “bij-effect” hebben we met de
Raaklijn vzw een bloemenzaadactie gevoerd
onder onze leden.
Elk lid kreeg bij de katern van maart nr. 110 een
zakje met zaden van het “tubinger”-mengsel.
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WANDELINGEN
Naar aanleiding van de vele wandelingen die we maken in Belsele zoals
in de Mierennest, den Bezenkoek, dorpsparken, trage wegen…
Hebben we drie wandelbrochures opgezet en er zullen er nog volgen. De
wandelbrochures zijn gratis te verkrijgen op aanvraag of te downloaden
via de website www.deraaklijn.be

Er zijn verschillende wandelingen te bekijken op de wandelwebsite
www.wikiloc.com
Onder andere de uitwerking van de vier lussen:

Belsele trage wegen lus Noord, -Oost, -Zuid en -West.
onder deze link:
http://www.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=&lfr=&lto=&src=&act=&q=Be
lsele+trage+wegen+lus+noord
Deze vier lussen zijn uitgewerkt door Etienne Van Haevermaet. Hij
beschrijft de vier lussen op de website wikiloc + foto’s.
Etienne is ook de man die onze unieke wegelviewer heeft ontwikkeld.
Via www.deraaklijn.be daar hoeft u maar te klikken op trage wegen en je
bent virtueel aan het wandelen in Belsele met extra historische
achtergrondinfo erbij.
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Lus noord:

Kerk van Puivelde, Kruisstraat, Wed.Voswegel(S52), F41, Bossstraat,
Puiveldewegel(S63), Eikenlaan, Kleemstraat,
Kuilstraat(C66),Kleemstraat, Kleine Colliestraat(C67), Colliestraat,
Groenstraat, Stadhoudersboswegel(S41), Eikenlaan, Markstraat, kerk
van Puivelde
Lus oost:
Belseledorp, Pastorijwegel (S35), Nieuwe Baan (N70) oversteken,
Pastorijwegel (S35), Waterschootstraat, Arkestraat, Nieuwe Baan,
voetweg tussen Nieuwe Baan en Bookmolenstraat (F52), Arkestraat,
fietspad naast N41 aan de zuidkant, N41 oversteken via tunnels onder
de rotonde, fietspad naast N41 aan de noordkant, Arnhoutstraat, Valk,
Valkstraat, Stationswegel (F14 en F22), Gavermolenstraat, Molenwijk,
voetpad achter "Lindenhof" (F23), Sint-Andrieswegel (S39), Belseledorp.
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Lus zuid:
Dorpsplein van Belsele, wandelpad achter de kerk, Hof van Belsele,
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Kasteeldreef, Lange dreef (F54), pad naast de Belselebeek (F56),
Pastorijwegel, Nieuwe Baan (N70) oversteken, Pastorijwegel, oude
spoorbedding (F34), parallelweg naast E17, Eekstraat (Waasmunster),
Arkestraat, Nieuwe Baan (N70) oversteken, Arkestraat,tussen de
huisnummers 7 en 11 is de toegang tot het natuurpark "Den Akker",
Bookmolenstraat, Rozenlaan, Gavermolenstraat, Sint-Andriesstraat,
voetpad tussen "Gavertje Vier" en "De Klavers" (F18), Molendreef,
Molenwijk, Sint-Andrieswegel (S39), Belseledorp.
Lus west:

Belseledorp, Sint-Andrieswegel (S39), Molenwijk, Molendreef,
Gavermolenstraat, Mirenneststraat, Biekorfstraat, Waterjufferstraat,
voetpaden door de Mirennest F64 en F66, Stationswegel (F15),
Moortelhoekstraat, Groenstraat, Marinswegel (S64), Eikenlaan,
Puiveldewegel (S63), Bosstraat, F41, Weduwe Voswegel (S52),
Drieschouwenwegel (S53), Burmstraat, F8, F47, Kouterstraat,
Cauterwegel (S33), Koutermolenstraat, Yvonneplein, Kouterwegel,
Koutermolenstraat, Eindestraat, Belseledorp.
Deze vier lussen worden in 2015 in één wandeldossier gegoten!
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Verder werd er gewandeld in Belsele op:
• 4 mei: een dauwwandeling in het kader “dag van de aarde”
Er werden drie fraaie binnenparken
in het centrum van Belsele
bezocht. Daarna volgde er een
ontbijt
zie katern maart nr. 110 en mei nr. 111
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• 3 oktober: we wandelden het nieuwe Blosoparcours af, waarin
twee feitelijke wegels nu officieel zijn: de Kruiswegel en de
Ransbeekwegel.
Zie katern september nr. 112

Het parcours doet volgende wegels aan in deze volgorde:
Belselewegel, Burmstraat, Drei Schouwwegel, Weduwe Voswegel,
Kruiswegel, Kruistraat, Weduwe Voswegel, Gouden Leeuwstraat,
Kouterstraat, Ransbeekwegel, Sinaaiwegel, Kouterwegel,
Koutermolenstraat, Belselebeekwegel en de Belselewegel.
• 18 en 19 oktober voor de
inwandeling van de
Stadhoudersboschwegel.
Zie katern nr. September
nr. 112 en november nr.
113
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• 10 november (t.v.v. 11.11.11) de 11 km over 11 trage wegen. Een
knappe opkomst van 45 wandelaars en een eindafdronk in de
wereldwinkel gaf deze wandeling een extra warme toets.

DOSSIERS
Dossier Kleemstraat
De Raaklijn vzw heeft de laatste jaren verschillende dossiers uitgewerkt.
Vele van deze dossiers blijven actueel en worden nog steeds gebruikt.
Deze dossiers zijn te raadplegen op onze website www.deraaklijn.be
Met de verkeerscel uit de dorpsraad heeft de Raaklijn dit jaar op 22
september de verkeerssituatie in de Kleemstraat, Gavermolenstraat in
een dossier gegoten en aan het stadsbestuur overhandigd.
Twee weken na de overhandiging waren de meeste knelpunten
opgelost.
Op langere termijn zijn er verbeteringen mogelijk.
De dossiers zijn te bekijken op onze website: www.deraaklijn.be
Of via de katern september nr. 112
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Dossier Mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan dat door schepen Carl Hanssens is voorgesteld op de
dorpsraad van 10 november is achteraf besproken door de verkeerscel.
Het dossier bevat volgende onderwerpen:
Zie katern november nr. 113
• aandacht voor de zachte mobiliteit in de open ruimte
• aandacht voor de stationsbuurt
• aandacht voor de kern
• aandacht voor de poorten naar de kern
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OPMAAK ARCHIEF
De Raaklijn VZW bewaart haar archief in:
1. Bibliotheca Wasiana
Hendrik Heymanplein 3
9100 Sint-Niklaas
03 760 47 65
bibliotheca.wasiana@sint-niklaas.be

2. Op ons secretariaat en op de website
	
  

Kleemstraat 89
9111 Belsele
03 722 07 62
www.deraaklijn.be

Vernieuwde website
• Ter gelegenheid van de eerste open jaar vergadering van de
Raaklijn vzw is de website vernieuwd en nog meer
gebruiksvriendelijker gemaakt.
Onze webbeheerder is Vincent De Meyer.
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• Ons archief wordt elk jaar steeds meer bezocht en geraadpleegd.
Tegen eind 2015 zijn alle katernen digitaal te raadplegen, tegen die
periode is dat dan het nr. 1 tot en met nr. 118
• Op de homepagina kan je steeds de 5 laatste katernen aanklikken
en lezen. (je leest ze in kleur wat wij jammer genoeg in de papieren
versie kunnen aanbieden)

• De “trage wegelvieuwer” is nu voor elke browser raadpleegbaar.
Wij proberen met onze kernploeg alles actueel te houden en aan te
vullen. Bovendien kan je de wandelbrochures ook aanklikken en
bekijken. Je kan ze downloaden, maar ze steeds gratis
beschikbaar op aan vraag.
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• De belangrijkste dossiers, powerpoints kan u downloaden of
raadplegen via ons ondertussen zeer uitgebreid archief.
• Verder zijn er de links enz
Ons archief wordt door het stadsbestuur, studenten en burgers meer en
meer geraadpleegd.
In 2014 hebben we vele oude dossiers moeten oprakelen om een
project, situatie …beter te kaderen.
Een klein maar treffend voorbeeld:
de kastanjeboom aan het kruispunt
Belseldorp, Vijverstraat.
In onze katern van mei nr. 36 (1999)
vroegen we om de tamme kastanje
op het perceel in de Vijverstraat (kant
Belseledorp) te beschermen.
Men wilde toen deze boom rooien.
Dit ging gelukkig niet door en de
boom staat er nog.
Door ons archief konden wij het stadsbestuur ervan overtuigen om deze
boom te laten staan. Het stadsbesuur heeft ons hierin gevolgd en de
boom staat er nog. Weliswaar midden een verkaveling, maar de boom
blijft een baken.
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Onze hoop:
Vanuit De Raaklijn vzw hopen we:
• dat we een groene baken zullen blijven in Belsele,
• de verjonging onder onze kernleden zich zal doorzetten,
• de leefomgeving van Belsele beschermd zal blijven en zich verder
zal ontwikkelen,
• dat we nieuwe ideeën kunnen aanreiken voor een duurzame
omgeving
• …
• we in 2015 van Belsele een nog aangenamere gemeente te
maken!
•
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De Raaklijn vzw INFO
U bent altijd welkom op onze
samenkomsten in 2014

De Raaklijn vzw
Deze gaan door op de
Zolder van de Oxfam Wereldwinkel
Kouter
Werkgroep

Belsele

De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat
de Raaklijnvergadering vooraf.

De vergaderingen van 2015
26 januari , 23 februari, 23 maart, 27 april, 18 mei, 29 juni
28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te
Belsele.

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap €10 / PCR : 000-1527999-55
Website:
www.deraaklijn.be
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