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Jaarboek 2005
Beste lezer
Indien u het reilen en zeilen van De Raaklijn beter wil leren kennen heeft u het juiste
document in handen. In dit jaarboek 2005 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
dan wanneer ze zich voordeden.
Voor een groot deel bespreken we in dit jaarboek bepaalde dossiers nog iets
uitgebreider dan in onze katernen
Onze werking kan niet 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.
Maar… niet op al onze wensen werd ingegaan. In dit jaaroverzicht krijgt u een goed
overzicht en op het einde van het jaaroverzicht kan u zelf besluiten wat er werd
gerealiseerd door de politici.
We zijn in dit jaar aan onze 13e jaargang toe met onze katern die steeds
omvangrijker wordt en via www.raaklijn.be kan u onze website bezoeken.
We gaan de site in het voorjaar van 2006 totaal vernieuwen, nog even geduld
daarvoor.
Bovendien zijn we 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 ? Omdat we blij zijn dat er heel wat Belselenaars zijn die ons ondersteunen
met hun lidmaatschap. 2005 was voor De Raaklijn een recordjaar wat het aantal
leden betrof. We telden er eind december 106 !

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
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
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 : Jan Burm
Hof van Belsele 20
Tel. 772 13 93
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Penningmeester :
Het penningmeesterschap is van onbepaalde duur, tenzij de penningmeester zelf om
ontslag vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit
penningmeesterschapschap 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.
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.
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.
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Samenwerkingsverband met 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 STRAMIN ook in de opvolgingscommissie van het GNOP en de
GECORO.

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.

Website De Raaklijn :
De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.raaklijn.be
Het kan ook via www.belsele.be
Onze webbeheerder in 2005 was Jan Burm.
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VERSLAGEN
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
katernen of via de website.
Elk lid is welkom op onze vergaderingen.

In 2005 hield de Raaklijn 10 ledenvergaderingen op :
24 januari
21 februari
21 maart
25 april
23 mei
20 juni
26 september
24 oktober
28 november
19 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 STRAMIN, STRAMIN , opvolgingscommissie GNOP,
GECORO, de dorpsraad en de werkgroepen en agendacommissie ervan,
buurtvergaderingen, hoorzittingen enz…
Aantal vergaderingen de Raaklijn: 11
Aantal vergaderingen voor STRAMIN: 22
Aantal vergaderingen GECORO: 4
Aantal vergaderingen van de Dorpsraad: 21
Totaal: 56

Aantal activiteiten (ook in samenwerking met derden): 9

7

Financieel verslag 2005

Inkomsten
Lidgeld van leden
Subsidies via ABLLO
Subsidies Sint Niklaas
Vergoeding van de stad- dag van het Park

€
€
€
€

694,17
400
431,49
175,00

Overdracht 2004-2005

€ 558,20

Totaal

€ 2258,86

Uitgaven
‘t Groene Waasland + katernen de Raaklijn
Algemene onkosten secretariaat
Dag van het park

€ 306,00
€1073,65
€ 371,00

Totaal

€1750,65

Totaal inkomsten 2005
Totaal uitgaven 2005

€ 2258,86
€ 1750,65

In kas op 1 januari 2006

€ 508,21
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OVERZICHT VAN DE KATERNEN 2005
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern.

Nr. 64
Nr. 65
Nr. 66
Nr. 67
Nr. 68

(Jaargang 12)
(Jaargang 12)
(Jaargang 13)
(Jaargang 13)
(Jaargang 13)

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 2005 telde de Raaklijn

106

leden.

(zie lijst in bijlage)

WEB-SITE
De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.raaklijn.be
Het kan ook via www.belsele.be
Het oude adres http://users.pandora.be/deraaklijn is niet meer in gebruik
Onze webbeheerder is Jan Burm.
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JANUARI
4e
De Raaklijn schrijft schepen Jo de Cuyper aan. Hij is
bevoegd voor groenbeleid, parken en plantsoenen.
We schreven dat de laatste tijd de bermen overspoeld
geraken met afval. Het gaat voornamelijk over lege
drankblikken, in onvoorstelbare hoeveelheden, en her
en der een afvalzakje. We vroegen of het mogelijk was
om de straatreinigers te voet, die goed werk doen in de
binnenstad, onze buitenstraten een keer per maand te
laten bedienen.
Van de schepen kregen we geen enkel antwoord. Niet
heel beleefd van hem en dit deed ons terugdenken aan
de periode 1994-2000 wanneer hij schepen van milieu
was.
Het toeval wilde dus dat ondertussen de Kleemstraat , Gouden Leeuw en
verder volledig gekuist zijn door een ploeg van Sint-Niklaas. Een andere niet
bevoegde schepen gaf ons meer uitleg: Zij doen dat in opdracht van de groendienst.
Het zijn eigenlijk de werkmannen van de vroegere Walburg en zij hebben de
opdracht gekregen de hele winter door de bermen in de buitengebieden te kuisen. zij
doen dit met een auto+ aanhangwagen.
Er is ook nog een ploeg die de centrumgebieden aanpakt, zij doen dit met de
kar.
5e
- Wij sturen nogmaals een officieel schrijven naar het stadsbestuur om hen te
feliciteren dat zij een kuisploeg inzetten in de buitengebieden.
- Het dagelijks bestuur van STRAMIN vergadert.
6e
Het provinciaal milieubeleidsplan wordt op het stadhuis voorgesteld. De Raaklijn is
voor STRAMIN aanwezig.
10e
Vergadering van de dorpsraad.
Schepen Marc Heyndrickx en planoloog Bart Van Lokeren lichten aan de hand van
een Powerpoint presentatie de gewenste ruimtelijke structuur voor Belsele binnen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Sint-Niklaas toe. Het GRS omvat een
plan, een concept en een visie waarbinnen nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen.
De Raaklijn geeft op deze vergadering haar eerste kritische bemerkingen. Wij vinden
het plan ondermaats en schrijven dit ook in onze katern.
Zie hiervoor ook 14 februari.
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18e
De Raaklijn is aanwezig op de STRAMIN vergadering. Er wordt een wegelwerkgroep
opgestart. Er is heel wat te doen rond adviezen. We krijgen het dus druk.
19e
Deelbekken van het Land van Waas wordt voorgesteld in Beveren. Aanwezig voor
STRAMIN.
24e
De Raaklijn vergadert + werkgroep water.
De katern en het jaarboek is af en worden
voorgesteld.
VRT belt op. Ze gaan een reportage en uitzending
wijden aan het probleem van de fietstrein,
waarvan de Raaklijn in 2004 reeds
een artikel had geschreven.
28e
De VRT komt op bezoek en fietst mee naar Oostakker.
De Raaklijn wil namelijk dat men vanuit het station van Belsele vlot op de trein kan
stappen met de fiets. En dat men er even vlot mee kan uitstappen.
Voeg daarbij de heropening van het stationnetje in Oostakker en er dient zich voor
vele reizigers een alternatief aan om zich met het openbaar vervoer te gaan
verplaatsen.
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Vergaderingen januari:
De Raaklijn: 1
Dorpsraad: 2
STRAMIN: 4
Activiteit : 1

Pers:
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FEBRUARI
1e
Live studio uitzending over de problematiek van
het openstellen van kleine treinhaltes.
In het programma: “de ombudsman” kwam Fred
Van Remoortel aan het woord en toonde men
fragmenten van de fietsrit met Firmin De Beleyr
vanuit Belsele tot in Oostakker.
Het alternatief zou dus zijn dat men met de fiets in
Belsele opstapt en bijvoorbeeld in Oostakker kan
uitstappen om zo verder te fietsen richting Gentse
zeehaven , Volvo-cars en trucks, scholen,
bedevaartsoord enz…
2e
Dagelijks bestuur van STRAMIN.
8e
De Raaklijn is vertegenwoordigd op de vergadering van STRAMIN.
13e
Wandeling van de Bosgroep.
Gids: Sylvie Mussche, bosgroepcoördinator
Een tweetal jaar geleden startte de bosgroep haar werking op in het boscomplex
Puivelde.
In dit boscomplex is er ongeveer 150 ha privé-bos, eigendom van ongeveer 300
boseigenaars. Samen met de geïnteresseerde eigenaars maakte de bosgroep een
gezamenlijk beperkt bosbeheerplan op. Recent werden in dit boscomplex de eerste
bosbeheerswerken onder coördinatie van de bosgroep uitgevoerd. Tijdens deze
wandeling gaan we het resultaat van de uitgevoerde werken bekijken.
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14e
Vergadering van de dorpsraad.
Dank zij het studiewerk dat we reeds hebben gevoerd voor de opmaak van een
advies krijgen de aanwezigen reeds de eerste opmerkingen te horen en daarmee
een beter inzicht in de “gewenste structuur van Belsele” :

1. Het Sint -Andriesbosje wordt niet vermeld. De wegels zijn niet duidelijk aangeduid.
2. Voor de periode 2001-2005 zijn 300 extra woningen in het buitengebied voorzien.
In de periode 2001 -2004 is het aantal woningen in Belsele alleen al gestegen van
3500 naar 3780. We stelden dit vast aan de hand van het aantal brievenbussen.
3537 brievenbussen
januari 2000:
3837 dit zijn het er precies 300 meer
januari 2005:
(tegen december van dit jaar er nog een pak zullen bijgekomen zijn: 181).
Het aansnijden van de verkavelingen in de meersen in het buitengebied gaat voorbij
aan de doelstellingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Met meerdere appartementen die een ééngezinswoning vervangen (zoals in
Hof Van Belsele en in de Eindestraat) is geen rekening gehouden.
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3. Met het gebied tussen Heiakker en de spoorweg en de site van Van Remoortel die
vrijkomt na de verhuis van het bedrijf naar de KMO-zone Schoonhoudt is geen
rekening gehouden.
4. Aan de locatie van KMO zone Schoonhoudt worden nog steeds 491 woningen
gekoppeld. Deze woningen kunnen er nooit komen wegens een ander invulling
5. In het gebied tussen Hulstendreef, N70 en Belseledorp wordt een recreatiegebied
van 6 ha voorzien. Op deze plaats was oorspronkelijk de sporthal gepland. Omdat dit
gebied te drassig is, heeft men de sporthal uiteindelijk in de Sint-Andriesstraat
gebouwd. Het beoogde recreatiegebied is te drassig om als speelterrein door
jeugdverenigingen gebruikt te worden. De jeugdverenigingen zijn nog steeds op zoek
naar een speelterrein of een speelbos dat niet te ver van hun lokalen ligt.
6. De percelen langs de Rozenlaan en de Hulstendreef, waar al
bouwvergunningen voor zijn toegekend, zijn nog ingekleurd als landbouwzone.
7. De drie poorten als inkom voor Belsele worden te weinig geaccentueerd.
Dit zijn maar zeven puntjes, maar het zijn er wel wat meer geworden.
Het plan zal eind dit jaar in openbaar onderzoek komen.
Op maart 2005 moet het eerste advies klaar zijn voor de GECORO.
(gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening)
De Raaklijn neemt hierin het voortouw.
Op deze vergadering van de dorpsraad moeten we weerom vaststellen dat er
enkelingen zich bezig houden het werk van De Raaklijn in een verkeerd daglicht te
stellen.
Deze keer is er iemand bij de eigenaar van de gronden (puntje zes) gaan vertellen
dat wij ons zouden verzetten tegen hun bouwplannen.
De “geloofwaardigheid” van deze persoon is ondertussen voor de zoveelste maal
aan het licht gekomen.
Wij stellen ons wel de vraag of wij nog langer in de dorpsraad mededelingen gaan
doen die, om de hierboven staande reden, steeds verdraaid worden, met de
bedoeling ons te treffen in onze werking.
We besluiten ons een aantal maanden gedeisd te houden op de dorpsraad.

21e
De Raaklijn vergadert + werkgroep water.
Vergaderingen februari:
De Raaklijn: 1
STRAMIN: 3
Dorpsraad: 2
Activiteit: 1
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Pers:

MAART
2e
Vergadering dagelijks bestuur STRAMIN.
8e
Vergadering van STRAMIN.
10e
Via STRAMIN is De Raaklijn vertegenwoordigd op de GECORO of de commissie
voor ruimtelijke ordening. We geven op deze vergadering tekst en uitleg bij onze
opmerkingen rond het gemeentelijk structuurplan.
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Ons advies dat we gegeven hebben wordt ernstig genomen en beschouwd als
zeergoed onderbouwd. Voor ons geen nieuws aangezien we sinds 1993 met deze
materie bezig zijn. (zie ook de katern van deze maand)
Er worden heel wat punten opgenomen.

Op deze manier zag De Raaklijn de open ruimte in 1993 het liefst ingevuld !
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Hiervan was de woonproblematiek het belangrijkste punt:
Bij dit punt verdedigde de bouwsector de stelling "hoe meer bouwgronden er vrij
komen hoe goedkoper die worden."
Deze stelling gaat evenwel niet op voor Belsele: sinds 1990 is er een zeer grote groei
van woningen in Belsele, de prijs heeft zich hier vermenigvuldigd en er is geen
indicatie die zegt dat de prijs van woningen en bouwgrond zal dalen. Om de
leegstand in de stad tegen te gaan en wonen in de stedelijke kern aan te moedigen
door goede woonprojecten te ontwikkelen, ging men akkoord dat er in de
buitengebieden een rem moest komen op verkavelingen. Voor Belsele zou de site
Van Remoortel in de Kleemstraat op korte termijn bekeken worden.
Toch zullen wij in ons advies bij het ontwerp, dat op het einde van het jaar zal
voorliggen, terug moeten komen op een aantal breekpunten voor Belsele.
11e
De subsidies via onze associatie met Abllo zijn binnen.
Dit jaar ontvangen we 400€.
12e
De Raaklijn koopt vijf boompjes ten voordele van de actie “ kom op tegen kanker”.
De Boompjes worden gepland in het Everslaarbos in Lokeren.
Zo ziet u maar dat onze subsidies uiteindelijk ook gebruikt worden om anderen te
subsidiëren.

14e
Vergadering van de dorpsraad.
We geven verslag van onze bijdrage op de GECORO.
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18e

De locatie voor de nacht van de duisternis op 19 maart 2005 was de Land- en
Tuinbouwschool in de Weverstraat.
Deze avond was een organisatie met medewerking van Antares, CVN-Waasland, De
Raaklijn, JNM-Waasland, Natuurreservaten en het Stadsbestuur Sint-Niklaas.
In de namiddag konden we zonnewaarnemingen doen met telescopen en camera.
Jammer genoeg verstopte de zon zich achter een mistgordijn
‘s Avonds werden er waarnemingen gepland met speciale aandacht voor de Maan
en Saturnus, maar een dicht wolkendek stak stokken in de wielen.
De powerpoint presentatie rond Maan en Saturnus kon binnen worden bekeken met
Een doorlopende videovoorstelling over de evolutie van het heelal en zonnestelsel.
Dan hadden we nog de nachtwandelingen met gidsen van CVN, JNM-Waasland en
Natuurreservaten in het gebied Weverstraat.
Aangezien er boven ons weinig te zien was kreeg de bodem onder ons de volle
aandacht vanwege de vele kikkers en padden die we konden waarnemen.
Het wolkendek benadrukte de alom aanwezige lichtvervuiling !
21e
De Raaklijn vergadert + werkgroep water.
De katern van maart is af.
In deze katern wordt er
vooral terug gekeken naar
onze werking sinds 1993.
En wat blijkt ?
We hadden het toen al nog
niet zo slecht gezien!

Vergaderingen maart:
Dorpsraad: 2
STRAMIN: 2
GECORO: 1
De Raaklijn: 1
Activiteit: 1
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APRIL
6e
Vergadering dagelijks bestuur STRAMIN.
11e
Vergadering van de dorpsraad.
19e
Open jaarvergadering van STRAMIN in Sint-Niklaas.
Buiten een lekker hapje en een drankje werden de aanwezigen getrakteerd op een
gevarieerd programma.
Het informatieve en ludieke deel ging over water.
24e
Dag van de aarde. De Raaklijn organiseert een dauwwandeling in samenwerking met
Natuurpunt zuid en haar voorzitter Staf Lerno.
We trokken dit jaar naar de Oude Durme in Waasmunster, waar we de rietzanger
konden horen in een nevelig en bijzonder mooi ochtendlandschap.
Omdat we er niet genoeg van kregen trokken we naar den Bunt. Wij werden voor ons
bezoek beloond door een nachtegaal die zijn ochtendconcert ten beste gaf.
Met een (h)eerlijk ontbijt in de Oxfam-wereldwinkel eindigde deze dauwwandeling die
een vaste traditie geworden is.

Wandelkaartje van de Oude Durme.
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25e
De Raaklijn vergadert + werkgroep water.
De Raaklijn beslist om een drietal inwoners van Belsele te belonen voor de inrichting
van de oever van de Belselebeek aan hun achtertuin.
Zij kregen aan gratis jaarabonnement en een koningsvaren als geschenk.

28e
Vergadering dagelijks bestuur STRAMIN.

Vergaderingen april:
De Raaklijn: 1
STRAMIN: 3
Dorpsraad: 2
Activiteit : 1

22

MEI
9e
Vergadering van de dorpsraad.
10e
We krijgen het gedaan van Jan De schrijver dat we op de dag van het park het
domein “Groenhof” mogen bezoeken op de dag van het park in mei.
11e
De Raaklijn dient een bezwaarschrift in tegen de uitbreiding van de manège “De
Gouden Leeuw” in prioritair bosgebied. De piste ligt er om te beginnen al jaren
zonevreemd en illegaal. De wetgeving doen toepassen, in plaats van aanpassen is
ons mening. We worden hierin door gevolgd door de provincie.
15e
De katern is afgewerkt. We bereiken ons record aantal leden en overschrijden de
kaap van de 100 !

7e
STRAMIN vergadert.
We vernemen Van Roger De Roeck op deze vergadering dat jeugdverenigingen
vragende partij zijn voor de inrichting van een speelbos. Er zou vlakbij de
gemeenteschool, aan de Mierennest, een ideaal speelbos liggen en de eigenaar(s)
zouden bereid zijn om te verkopen. Dit bos is gelegen in agrarisch gebied en zou
onmiddellijk bruikbaar zijn zonder dat er werken aan moeten gebeuren. Pieter
Durinck ,de natuurambtenaar, zal eens ter plaatse gaan kijken met de jeugddienst.
Uiteindelijk zou het om een vrij groot bosperceel met omringende akker- en
weilanden gaan.
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De foto laat duidelijk het bosgebied en het aangrenzend akker- en weiland zien.
23e
Vergadering van de Raaklijn + werkgroep water.
Om geen tegenreacties te krijgen vanuit bepaalde kringen opteren we ervoor om de
eventuele aankoop van de bossen in de Mierennest nog niet bekend te maken.
De pers zwijgt even mee.
29e

Even parkeren in het“ Groenhof ”

Wie er bij was zal het “Groenhof” niet gauw vergeten.
Voor de tweede keer mocht De Raaklijn haar leden uitnodigen voor een exclusieve
wandeling doorheen het domein van wijlen minister De Schrijver. Onze gastheren
Johan en Rechinald De Schrijver wisten de 70-tal bezoekers op een aangename
manier rond te leiden in het prachtige domein.
Even hiervoor waren we getuige van eenandere “Schrijver”… Paul Schrijvers wist
tot tweemaal toe in het Sint-Andriesbosje iedereen te verrassen met een ludieke en
poëtische rondleiding.
Staf Lerno gaf uitleg bij de merkwaardige bomen in dit openbaar parkbosje.

24

25

Het Sint-Andriesbosje.

Vergaderingen mei:
Dorpsraad: 2
STRAMIN:1
Activiteiten: 1
De Raaklijn: 1

Verder….
Na brandstichting door
onbekenden heeft de
brandweer moeten ingrijpen.
De brand sloeg vanuit het
bosje over in de
aangrenzende achtertuintjes.
Al bij al bleef de schade beperkt.

Spelen in dit bosje kan voor ons
Nog altijd hoewel Sociale controle
In dit buurtbosje wel
degelijk gewenst is.

Een plattegrond van het SintAndriesbosje.
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JUNI
6e
De Raaklijn doet een melding van een sluikstorting van allerlei steenafval in de
Colliestraat. Alles is juist naast een dreef gestort met een grote boordsteen in de
gracht. De stedelijke diensten ruimen alles binnen de week.

9e
De Raaklijn is via STRAMIN vertegenwoordigd in de GECORO.
Uit deze vergadering onthouden we vooral de planning die medegedeeld wordt voor
de advisering van het gemeentelijk structuurplan voor ruimtelijke ordening.
- Op 8 september 2005 wordt het ontwerp van dit plan ter advies aan de GECORO
voorgelegd.
- Eind september 2005 wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd voor
voorlopige vaststelling.
- Vervolgens wordt een openbaar onderzoek gehouden dat 3 maanden duurt
(oktober t.e.m. december).
- Daarna wordt het plan, samen met de bezwaren en opmerkingen, terug voorgelegd
aan de GECORO en vervolgens aan de gemeenteraad voor de definitieve
vaststelling.
- Tot slot volgt de goedkeuring door de bestendige deputatie.
13e
De dorpsraad vergadert.
De burgemeester geeft meer info rond de verkaveling achter de woning van de
familie De Vylder (Belseledorp 58 - kadasternummer 613k).
Op termijn zullen we daar geconfronteerd worden met een nieuwe verkaveling van
40 tot 45 woningen.
Deze verkaveling ligt in een woonzone. De ontsluiting van de verkaveling wordt
voorzien via het steegje naast schoenwinkel De Ruyte (Belseledorp 50). Het
stadsbestuur stelt dat het bestaande huis hierbij moet intact blijven. Voor de
definitieve bouwaanvraag en het openbaar onderzoek komt er in september of
oktober een hoorzitting over deze verkaveling.
Die is er uiteindelijk niet gekomen.
Deze privé verkaveling vereist een bodemsanering van het bouwterrein.
Er kan eventueel een percentage voor sociale woningbouw opgeëist worden.
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22e
Vergadering dagelijks bestuur STRAMIN:
- Het stadsbestuur heeft het charter lichthinder ondertekend. Voor één
onderdeel hiervan wenst men beroep te doen op vrijwilligers. Aan de hand van
een checklist verschillende bedrijven en lichtreclames controleren op
lichtvervuiling. Aan de leden van STRAMIN (dus ook De Raaklijn) zal gepolst
worden naar hun interesse.
- In het kader van de actie i.v.m. bufferstroken zijn een 33-tal mogelijke
bufferstroken beschreven. Zeven prioritaire zijn uitgekozen door de
werkgroep, waarin ook STRAMIN (dus ook De Raaklijn) vertegenwoordigd is.
Als voorbeeld: de bufferstrook nr.16. Samen met nog enkele andere zijn ze
in kaart gebracht en worden er de nodige ingrepen vastgelegd.
Monding met de Belselebeek

Belselebeek

20e
Vergadering van de Raaklijn + werkgroep water.
Vergaderingen juni:
Dorpsraad: 2
STRAMIN: 1
GECORO: 1
De Raaklijn: 1
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JULI
Vakantie…

AUGUSTUS
8e
De dorpsraad komt samen.
STRAMIN heeft in samenwerking met de Raaklijn een positief advies uitgebracht
voor de verkavelingsaanvraag Mierennest fase 2 voor 45+2 woningen en 16
appartementen omdat er voldoende rekening gehouden werd met de opmerkingen
die sedert 1992 geformuleerd zijn.
De voornaamste punten geven wij samengevat weer:
1. De Ransbeekpoel:
Op dit ogenblik wordt de poel gevoed met oppervlaktewater door twee grachten
en rechtsreeks door regenwater. Een derde gracht is al een tijdje afgesloten van
de poel. De poel dreigt zonder menselijk ingrijpen wel te verzanden en het is
belangrijk dat de poel in de toekomst water blijft krijgen.
De afbakening rond de poel is in orde en dient zo snel mogelijk uitgevoerd te
worden, zodat het beheer kan starten waarbij de natuurlijke en educatieve
aspecten verder kunnen uitgewerkt worden. De gehele afbakening overdragen
aan het stadsbestuur hierbij is noodzakelijk.
De wegel die doorheen de afbakening loopt en later zal gebruikt worden door
voetgangers en fietsers uit de Mierennest kan na overleg met de milieuambtenaar
definitief vastgelegd worden.
2. Buffergracht:
Langsheen het speelbos wordt een nog af te graven buffergracht van 11,5 m
breedte voorzien. Om deze buffergracht te realiseren moet er een waardevolle
bosrand verdwijnen. We vinden deze ingreep te grootschalig
en overdreven. Het kleine driehoekig perceel dat ten N-O
en aan de overzijde van het fietspad ligt, en dat buiten de verkaveling ligt, is
uiterst geschikt om als buffering van oppervlaktewater te dienen. Dit zeer laag
gelegen deel van dit perceel is een kapbosje met Zwarte Els. Het is een zeer
waardevolle biotoop. We stellen voor om dit perceel, of alvast dit laag gelegen
deel ervan te verwerven.
3. Educatief bos:
Wij vinden het behoud van het bos een goede maatregel.
Aangezien heel deze site zich bevindt op loopafstand van twee scholen opteren
we vanuit een natuur-educatief aspect om dit als een natuurbos te voorzien en
durven we pleiten om dit bosje niet meer in te kleuren als een speelbos.
(Omdat er in de toekomst waarschijnlijk vrij omvangrijke bospercelen in de
onmiddellijke buurt verworven zullen worden en deze ze nu reeds als speelbos
fungeren)
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Dit bosje bevat door zijn lagere ligging enkele biotopen die nu in relatie staan met
poelen, hoekputten. Deze dreigen ook te verdwijnen als het als speelbos wordt
ingevuld.
Het Oostelijk aangrenzend driehoekig perceeltje,dat nu deel uitmaakt van een
maïsakker, wordt inderdaad het best bebost.
Wij dringen aan op een snelle openstelling om de nodige beheerswerken uit te
voeren volgens een bosbeheersplan. In dit geval opteren we dat dit bos
overgedragen wordt aan het stadsbestuur.
4. Voetwegels :
We vinden de integratie van de voetwegel geslaagd maar we willen de hoekige
vorm minder uitgesproken zien en opteren voor een vloeiende bocht. Op deze
plaats en op de plaats waar het groepje eiken staan kan een rustbank geplaatst
worden.
5. Sparrenbos:
Om de inplanting van het huurblok mogelijk te maken wordt dit bos gerooid. Wij
betreuren dit omdat er centraal een groene zone verloren zal gaan.
Als dit bosje verdwijnt moet de voorziene wettelijke compensatie uitgevoerd
worden.
6. Houtwallen en groenaanleg algemeen:
Er zal goed toegezien moeten worden dat de houtwal langsheen het fietspad
bewaard blijft.
De huidige houtwal moet zelfs worden uitgebreid. De uitbreiding is mogelijk door
een nutteloze betonstrook op te breken en te vervangen door een doortrekking
van de bestaande houtwal tussen de fietswegen en de wijk Mierennest.
7. Verkeerskundige en planologische aspecten:
Er zal grote hinder ontstaan in de wijk (fase1) door vrachtwagens bij de
werkzaamheden. We begrijpen en volkomen de onrust van de bewoners.
Na de uitvoering van de fase 2 zal deze hinder dan plaats ruimen voor het
verplaatsingsverkeer van de nieuwe bewoners. Wij stellen daarom voor om de
voetweg die als noodweg staat ingekleurd te vervangen door een straatje. Zo
wordt de verkeers- overlast verdeelt over de Hommelstraat en Biekorfstraat,
hierbij is de invoering van een lus met éénrichtingsverkeer nodig. (kaart 3, 3)
Bovendien moet over de hele Mierennestwijk de zone 30 ingevoerd worden.
Wij vinden bovendien dat straat ter hoogte van de woningen 20 tot en met 27
beter kan verlegd worden parallel met het fietspad en spoorweg zodat de
woningen verschuiven naar binnen en niet zo dicht bij het spoor aanleunen. De
woningen 23 en 22 gaan nu door de bufferzone bijna niks meer overhouden van
hun tuinperceel.
De bufferzone kan blijven en ingevuld worden met een houtwal of haag.
Het is niet logisch om in een latere fase het achterste perceel nog aan te snijden
voor zo’n kleine verkaveling. Het perceel ligt te ver verwijderd en zal bij eventuele
uitbreiding zoals nu is voorzien weerom hinder meebrengen voor de bewoners de
Mierennest fase 1 en 2.
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Mierennest verkaveling fase 2 + bosuitbreiding

1

2

3

4

5

6

7

Legende :
1: te rooien bos voor huurwoningenblok
2: afbakening Ransbeekpoel
3: verkaveling fase 2
4: educatief bos
5: buffergracht
6: nog te verwerven biotoop
7: bosperceel + akkers als speelbos en bosuitbreiding
31e
Dagelijks bestuur van STRAMIN.
Luc Hylebos zal als afgevaardigde van STRAMIN in de GECORO worden
vervangen door Firmin De Beleyr.

Vergaderingen in Augustus
STRAMIN:1
Dorpsraad: 1
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SEPTEMBER
8e
Vergadering van de GECORO.
12e
De dorpsraad vergadert.
Een aanwezige dame beweert dat gelden van vorige 11.11.11-jaarmarkten gestort
zijn op de rekening van De Raaklijn. De moderator van de vergadering merkt op dat
deze uitspraak een ernstige beschuldiging inhoudt en vraagt deze uitspraak met
bewijzen te staven tijdens de volgende vergadering van de dorpsraad.
De Raaklijn en de initiatiefnemers van 11 11 11 pikken deze grove leugens niet en
wachten de volgende dorpsraad af.
Als deze dame haar woorden niet intrekt gaan we een klacht neerleggen wegens
laster en eerroof en voor een valse beschuldiging in het openbaar van strafbare
feiten.
17e
Uitstap STRAMIN en de plaatselijke natuurverenigingen
Alle fietsers kwamen samen om 11 uur op de Dries te Sinaai. In totaal waren er
15 mensen die deelnamen aan deze uitstap. Het was schitterend weer
Vandaar ging het met de fiets naar de vijvers aan de Liniedreef. Daar liet Pieter
Durinck , natuurambtenaar, ons op een interessante manier kennismaken met het
natuurgebied.
We wandelden naar de percelen die ingericht worden in de Fondatie.
Om 12.30 uur gingen we richting “De Weiman” bij André Van Rumst waar we
vergast werden op een heerlijke brunch buiten op het terras.
In de namiddag hebben we, onder deskundige leiding van boswachter Marc
Vercauteren, het bosreservaat De Heirnisse bezocht. De Heirnisse is een afgesloten
bosreservaat van het Vlaamse Gewest.
Omstreeks 16.00 uur waren we terug bij André voor een afscheidsdrink, aangeboden
door STRAMIN.
Kortom, wie er niet bij was, had ongelijk !

In de Heirnisse leven boommarters en hebben we sporen van reeën gezien
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26e
De Raaklijn + werkgroep water vergadert en maakt een stand der zaken op over de
verschillende dossiers.
1. We melden dat de Belselebeek droog komt te staan.
Het was ons al eerder opgevallen dat de Belselebeek in bepaalde perioden bijna
volledig droog kwam te staan omdat al het water door de pas werkende stuw de
Armentruyenbeek werd ingestuurd. We kregen hierover melding dat dit probleem
opgelost werd. De beek heeft terug voldoende water en kleine visjes zwemmen rond
en waterplanten herstellen zich.

2. De Raaklijn klaagt de betonnen constructies aan.
De Raaklijn dringt aan op een regelgeving om de oevers van de Belselebeek
natuurlijk te beheren.

3. De Raaklijn meld een klacht rond een lozing vanuit de riolering in privé tuin.
LozingsPunt.
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Er word al jaren illegaal rioleringswater geloosd vanuit het openbare net in de wal
van het vroegere Bisschoppelijke domein. De binnenwal komt uit in De Belselebeek !
4. De Raaklijn stelt de hoge snelheid in de Kleemstraat
aan de kaak.
We schrijven zowel de commissaris van verkeersbeleid Marc Peeters als schepen
van verkeer Urbain Vercauteren aan.
Zie 1 oktober.
De katern is afgewerkt en we krijgen nog enkele nieuwe leden bij. We tellen nu 106
leden.

Vergaderingen in september:
STRAMIN: 1
Dorpsraad: 2
De Raaklijn: 1
Gecoro: 1
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OKTOBER
1e
De Raaklijn schrijft commissaris Peeters en schepen Vercauteren aan.
In de Kleemstraat worden we geconfronteerd met bochten die vaak misleidend zijn.
Het is een versnipperd woon- en agrarisch gebied. De snelheidsbeperking wisselt af
van 50 naar 70 en terug naar 50. Voor fietsers is deze baan aan hun zijde nogal
bruusk afgezoomd met putten in de bermen, die ontstaan door uitwijkend rijgedrag
van kruisende voertuigen.
Voor de fietsers (ook wandelaars) is het in, voor of na de bochten steeds gevaarlijk.
Wij stellen er regelmatig ongevallen vast die niet geregistreerd worden.
Zo zijn er in Augustus tweemaal auto’s uit de bocht (zie figuur bocht 1) gegaan
waarbij de ene een electriciteitspaal geramd heeft en in de weide terecht kwam, de
tweede kwam in dezelfde weide over kop terecht, juist naast de nieuwe
electriciteitspaal.
In één jaar tijd zijn drie ongevallen vastgesteld in een bocht een beetje verderop
(bocht 2). Ze kwamen allemaal doorheen de omheining in dezelfde tuin terecht.
Weer verder zijn er drie maal ongevallen gebeurt waarbij auto’s tegen een boom
aanknalden aan de overzijde van de langsgracht (bocht 3) .
Op deze plek heeft twee jaar geleden een 4x4 de wagen van een melkleverancier
geramd en 50 meter verder in de gracht geduwd. Het kon ook de groentenman
geweest zijn met klanten aan de kar, terwijl dit met de melkkar net niet het geval was.
Onze vraag is om de snelheid voor de hele Kleemstraat en Gouden Leeuwstraat
terug te brengen naar 50km/u.
Er zullen daarbovenop extra maatregelen moeten genomen worden om deze
snelheid af te dwingen bij roekeloze automobilisten.

Bocht 3

bocht 2

Bocht 1
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10e
De dorpsraad vergadert.
Vorige dorpsraad beweerde een dame dat de gelden van vorige 11.11.11jaarmarkten gestort zijn op de rekening van De Raaklijn. De moderator van de
vergadering merkte toen op dat deze uitspraak een ernstige beschuldiging was en
vroeg deze uitspraak met bewijzen te staven tijdens de volgende vergadering van de
dorpsraad. Vandaag dus.
We waren benieuwd hoe de dame in kwestie haar leugens zou intrekken.
De penningmeester van De Raaklijn weerlegde formeel dat er ooit gelden voor
11.11.11 zouden overgemaakt zijn aan De Raaklijn.
De dame vond het nodig eerst haar roddels nog wat vol te houden. Ze was er zelfs in
geslaagd om schepen Vercauteren voor haar kar te spannen. De schepen vond
achteraf dat hij misbruikt is.
Na een half uur werd de “vergissing” pas toegegeven en gaf ze toe
dat ze haar uitspraken deed op basis van veronderstellingen bij het lezen van het
financieel verslag van De Raaklijnvan 2003.
Ze zegt dat ze zich hierbij vergist heeft.
Een formele verontschuldiging bleef wel uit, maar dit kan je van zo’n mensen ook niet
verwachten.
In deze kwestie hebben wij zowel vanwege burgemeester en schepenen, onze
leden, de dorpsraad vele Belselenaars een heel pak steunbetuigingen gekregen.

15e
ABLLO vier haar verjaardag

Ter gelegenheid van 35 jaar ABLLO (zie ook het Groene Waasland) gaf De Raaklijn
en Natuurpunt de mogelijkheid om kennis te maken met de huidige en toekomstige
verwezenlijkingen in de Mierennest .
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De Mierennest in beweging…

De Ransbeekpoel

Educatief bos

3

Verkaveling fase 2
Nieuwe bossen

Klimeiken
Houtwal
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Er beweegt wat in de Mierennest ! !
De Raaklijn heeft in deze omgeving mee haar stempel helpen drukken.
Wij blikken terug en kijken tegelijk vooruit.
Een overzicht:
1. De Ransbeekpoel:

Deze poel wordt definitief beschermd en opgenomen als een educatief project
binnen de verkaveling Mierennest fase 2.
2. Educatief bos:

Dit bos was voorbestemd om volledig gerooid te worden voor woningbouw. Dit is op
het plan nu gewijzigd als speelbos.
Aangezien heel deze site zich bevindt op loopafstand van twee scholen opteren we
vanuit een natuur-educatief aspect om dit als een natuurbos te voorzien en durven
we pleiten om dit bosje niet meer in te kleuren als een speelbos
3. De verkaveling fase twee:
Wij hebben de verkaveling omwille van de groene verwezenlijkingen uiteindelijk
positief geadviseerd in samenspraak met STRAMIN.
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Binnen deze verkaveling zullen er 45 woningen komen door de Waasse
Landmaatschappij en 16 appartementen en 2 woningen door de Maatschappij Voor
De Huisvesting Sint-Niklaas.
Verder vallen ons nog volgende punten op in deze verkaveling:
De aanleg van een waterrijke bufferzone:
Naast het fietspad treffen we nog een oud kapbosje aan. Dit zeer laag gelegen deel
van dit perceel is een kapbosje met Zwarte Els. Het is een zeer waardevolle biotoop.
We stellen voor om dit perceel, of alvast dit laag gelegen deel ervan te verwerven
(eventueel als compensatie voor het sparrenbos).

Drassig kapbosje buiten
de verkaveling

Voetwegels:
We vinden de integratie van de voetwegels geslaagd. Op deze plaats en op de
plaats waar het groepje eiken staan kan een rustbank geplaatst worden.
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5. Nieuwe bossen:
Schepen Van Peteghem had het reeds aangekondigd in de dorpsraad van augustus,
er zal inderdaad een vrij groot boscomplex aangekocht worden door het
stadsbestuur. In deze bossen zien wij eerder de speelbosfunctie tot haar recht
komen.

5. Klimeiken
Binnen de verkaveling blijft de groep Klimeiken bestaan. Het zal een aangenaam
groen rustpunt worden in dit deel van de wijk.
6. Houtwal
Er zal goed toegezien moeten
worden dat de houtwal langsheen
het fietspad bewaard blijft.
De huidige houtwal moet zelfs
worden uitgebreid. De uitbreiding is
mogelijk door een nutteloze
betonstrook op te breken en te
vervangen door een doortrekking
van de bestaande houtwal tussen de
fietsweg en de wijk Mierennest. Het
opgebroken puin kan gebruikt
worden bij de aanleg van de nieuwe
wegen in de verkaveling.
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18e
Vergadering van STRAMIN.
Omer Burm heeft officieel zijn ontslag als lid van stramin ingediend. Na vele jaren
zeer verdienstelijke inzet doet Omer een stapje terug in STRAMIN.
De Raaklijn blijft hij echter trouw volgen.

24e
De Raaklijn + werkgroep water vergadert.
26e
Vergadering dagelijks bestuur STRAMIN.

Vergaderingen Oktober:
STRAMIN:2
De Raaklijn: 1
Dorpsraad: 2
Activiteit:1
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NOVEMBER
9e
Vergadering van STRAMIN.
14e
Vergadering van de dorpsraad.
22e
Informatievergadering voor alle burgers over het Gemeentelijk Milieubeleidsplan van
Sint-Niklaas. De Raaklijn is er ook.
24e
Dagelijks bestuur van STRAMIN.
28e

De Raaklijn + werkgroep water vergadert.
De laatste katern van 2004 kan verzonden worden. De Raaklijn heeft besloten om in
het voorjaar een folder te verspreiden over het gehele grondgebied van Belsele.
We gaan ook onze website vernieuwen.
Bufferbekken op komst
We hebben er veel jaren kritisch tegenover gestaan. Maar de procedure voor de
inrichting van een bufferbekken te Belsele is in zijn beslissende fase gekomen.
Wij blijven bij ons standpunt dat de Meersen, naast dit in te richten bufferbekken, een
natuurlijk overstromingsgebied is en zo moet blijven.
Wij schrijven het stadsbestuur aan met hierbij nog enkele opmerkingen over het
nieuwe project.
( zie hiervoor onze katern van november )
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De Meerskens : een natuurlijk overstromingsgebied !

De Belselebeek meandert hier richting centrum.

De Belselebeek

30e
We zijn met de Raaklijn aanwezig op de eerste info
avond over klimaatswijzigingen.

Vergaderingen november:
STRAMIN: 2
De Raaklijn: 3
Dorpsraad: 2
Activiteit: 1
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December
1e
Vergadering van de GECORO.
5e
Vergadering STRAMIN rond het gemeentelijk structuurplan en milieubeleidsplan.
7e
We zijn aanwezig op de tweede info-avond over klimaatswijzigingen.
12e
De dorpsraad vergadert.
14e
- Dagelijks bestuur van Stramin.
- We zijn aanwezig op de derde info- avond over klimaatswijzigingen.
19e
De Raaklijn + werkgroep water vergadert.
22e
Er verschijnt een persartikel over een geplande sauna.
De Raaklijn kan zich niet helemaal vinden in het artikel, de argumentatie is
onvolledig. De foto is al twee jaar oud en daarbij worden mensen getoond die niks
met de problematiek te maken hadden.
De Raaklijn zal pas in het nieuwe jaar een officieel standpunt innemen.
Tegelijkertijd is het de Raaklijn die het voortouw neemt om voor STRAMIN het advies
voor het gemeentelijk structuurplan en milieubeleidsplan in goede banen te leiden
en tegen 4 januari 2006 af te hebben.
Voor Belsele worden er voor het gemeentelijk structuurplan 10 opmerkingen
opgesteld en voor het gemeentelijk milieubeleidsplan worden er opmerkingen
gemaakt per thema. De thema’s zijn: instrumentarium, vaste stoffen, water, natuur,
hinder, mobiliteit en energie.
Aangezien de adviezen pas in 2006 zijn overgemaakt zullen ze verwerkt zitten in het
jaarboek van 2006.
Wie niet zo lang kan wachten om deze in te kijken kan altijd bij ons terecht of
binnenkort op onze vernieuwde website.

Vergaderingen :
STRAMIN: 2
De Raaklijn :1
Dorpsraad: 2
GECORO: 1
Activiteiten: 2
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