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Marcel Oelbrandt 

is van ons heengegaan

Zondagavond 25 juni 2017 is Marcel thuis in het
bijzijn van zijn echtgenote plots overleden. Hij
was één van de stichtende leden van ABLLO vzw
(1970) en was sedertdien al die jaren lang be-
stuurslid. Hij heeft in de beginperiode het druk-
werk van de ABLLO-krant en daarna van   ’t
Groene Waasland verzorgd. Op heel veel domei-
nen werkte Marcel mee aan de uitbouw van
ABLLO vzw om te komen tot een regionale ver-
eniging. ABLLO vzw rouwt om het verlies van
Marcel en zal hem heel erg missen.

Op 13 juni 2017 ontving ik een laatste mail van
Marcel: 
Hi Fred,  tunnel lijkt mij uitgesloten gezien de aan-
wezigheid v/h kanaal aldaar.  De verkeersdoden
die daar al gevallen zijn, maken voor mij duidelijk
dat een ongelijkgrondse kruising wel nodig is. 

Hij schreef dit naar aanleiding van een gesprek
over de fietsroute van de Grote Markt te Lokeren
naar de wijk Spoele en verder naar Zele. Hierbij is
de oversteekbaarheid van de ringweg N47 ter
hoogte van de Hovenierstraat ronduit slecht.

Het lijkt gepast om Marcel zijn zorg voor leefmilieu
en verkeersveiligheid in Lokeren onder de aandacht
te houden. Daarom hebben we een diareeks sa-
mengesteld over de “Oversteekbaarheid N47, Lo-
keren Spoele - Herstel trage wegen tussen wijken”.
De reeks bestaat uit 65 dia’s. Je kan ze raadplegen
op  www.abllo.be/klik of www.abllo.be en klik dan
op mobiliteit & ruimte. Zo kan je jezelf een beeld
vormen van de problematiek, visie op trage wegen
en oplossingsrichtingen. De reeks bevat een zeer
deskundige uitleg vanuit de beleidsvelden omge-
ving, verkeerskunde, mobiliteit en duurzaamheid.

Marcel indachtig, wil ABLLO vzw Lokerse buurt-
verenigingen of socio-culturele verenigingen hel-
pen met het bespreken van de problematiek van
dit deel van de ringweg. Via het ABLLO-secreta-
riaat kan men onze gastspreker Fred Van Re-
moortel, senior- mobiliteitsplanner, vragen om
verenigingen te begeleiden. Hij doet dit met be-
hulp van deze door hem ontwikkelde diareeks. Dit
ter nagedachtenis aan Marcel.

Voor ABLLO : Fred Van Remoortel,

Marcel rijdt op de Collegebrug in Kortrijk n.a.v.
een studiebezoek van ABLLO vzw aan de fiets-
infrastructuur van Kortijk op 6 april 2010. 

I n  M e m o r i a m
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Enkele beelden uit de diareeks
i.v.m. de Oversteekbaarheid van
de N47, Lokeren - Spoele. Gratis
te downloaden op www.abllo.be.

ABLLO-medewerker Fred Van Re-
moortel, senior-mobiliteitsplanner
wil verenigingen begeleiden in hun
zoektocht naar meer verkeers-
veiligheid en een meer duurzaam
verplaatsingsgedrag.
Dit als eerbetoon aan Marcel.N47
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