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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw  IN 1993 
 
* De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1993 samen op 5 jan, 2 feb (statutaire jaarvergadering), 
1 maart, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 7 sep, 12 okt, 9 nov, 7 dec. De beheerraad vergaderde dus 11 keren in 
totaal.  
 
* Samen met de overkoepelende vereniging KOMIMO werd overleg gepleegd (26 jan 93) over een 
voorstel van ABLLO, de Micro-pass. Het voorstel beoogt een prikkel te zijn voor korte-
afstandsverkeer per trein en wil een reactie zijn op de sluiting van kleine stations in 1993 en op het 
systematisch mikken van de spoorwegen op lange-afstandsverkeer. Er wordt overlegd met de 
NMBS, waar het voorstel goed onthaald wordt (feb 93).  
 Op 22 feb 93 wordt een gezamelijke nationale persconferentie  gegeven in Brussel 
(Falstaff) met BTTB, BBL en ABLLO (Komimo). Het idee Micro-pass is geboren en wordt goed 
onthaald in de pers. 
 In mei 93 voert de NMBS een flauw afkooksel in onder de naam 'instap pass'. Verdere actie 
in 1994 zal dit NMBS-concept nog moeten bijschaven. 
 
* Op een regionale persconferentie  te Sint-Gillis Waas wordt op 1 feb 93 het nieuwe ABLLO-
dossier voorgesteld: Een milieuvriendelijke omvorming van de expressweg A11 tot 
autosnelweg te Sint-Gillis Waas. 
 Er wordt in samenwerking met WILG een reeks acties gevoerd en voorlichting gegeven. De 
voornaamste zijn: 
 -overleg met openbare werken in Gent op 4 maart 93 en juni 93 (inzage MER) , met het 
schepencollege op 17 mei 93. 
 -een voorlichtingsvergadering voor de bevolking van Sint-Gillis Waas op 5 maart 93 , met 
persmededeling over MER. 
 -op 12 maart wordt een persmededeling  verspreid: ABLLOvzw en WILG wensen 
verkeerslichten op de expressweg A11 aan de Turkeyenstraat/Salegemdijk. 
 -een voorlichtingsvergadering voor de bevolking van De Klinge op 2 april 1993 
 -een voorlichtingsvergadering voor de bevolking van Meerdonk op 30 april 93 
 -een petitie  (1500 handtekeningen) en een vensteraffiche-actie. 
 -een bustocht naar het kabinet van minister kelchtermans en protestactie ter plaatse met de 
bevolking van groot-Sint-Gillis op 12 mei 1993. Diverse malen overleg met kabinet van minister 
kelchtermans.(16 feb, ...) over ondermeer rekeningrijden. 
 -Op 14 juli 1993 wordt  een persmededeling verspreid : Milieu-effect rapport uitrit 
expressweg is klaar: ABLLOvzw en WILG accepteren alternatief voorstel van openbare werken 
(met behoud van de uitrit aan het Kalf) 
 
* Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeΦn omtrent invoering van rekening-rijden 
ten bate van mobiliteit en milieu  (dd. 8okt92) worden verder bekend gemaakt.  
 ABLLOvzw neemt deel aan de nationale persconferentie van de Bond Beter leefmilieu 
'Genoeg weg' van 23 juni 1993 (IPC, Brussel) en presenteert er 'Het Schakelplan tegen de 
Antwerpse Grote Ring' 
 ABLLO organiseerde op 15 maart in Sint-Niklaas (Castrohof) een informatie- en 
gespreksavond  over milieu en mobiliteit in het Waasland.  



 Er wordt overleg gepleegd met kabinet van  minister Sauwens, met dhr Keygnaert van de 
mobiliteitscel (multimodaal verkeers en vervoerscel) van openbare werken, en met dhr. P. Catrysse 
(15 april 93) 
 Er wordt deelgenomen aan de werking van de werkgroep Gehavend milieu (overkoepelend 
milieu-overleg) op 14/1, 4/2, 4/3,14/4 en 3/6/93  
 Er wordt overleg met kabinetsmedewerkers (6/11/93) om een mogelijk nieuwe 
overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de banken te be∩nvloeden. 
 Op 17 sep 93 wordt het Schakelplan voorgesteld aan de Rotary-club Antwerpen LO. 
 ABLLO was aanwezig bij het Ringcomitee (18/1 en 25/1/93) en bij de werkgroep verkeer 
van agalev Antwerpen. Op 19/1 ging een gesprek door met Toon Colpaert (NMBS), op 6/3/93 met 
Antoine Martens (NMBS), op 16/3 met Prof M. Declercq over vervoersheffingen en op 16/4 een 
conferentie over verkeer in de Antwerpse haven. 
 Op 9 maart 93 was ABLLO aanwezig op een vergadering mat SP Waasland over 
rekeningrijden. Op 3/2/93 was er overleg met ACW Antwerpen over Schakelplan. 
 
 
 
* Op 25 juni houdt ABLLO een verkenningswandeling in het Stropersbos om de boomsterfte vast 
te stellen. Op 16 juli 93 wordt dan een nationale persconferentie gehouden te Kemzeke/Stekene 
over de boomsterfte in de Stropersbossen. 
De persmededeling: verdroging, verzuring en vermesting leiden tot spectaculaire bossterfte in 
staatsnatuurreservaat de Stropers. Het thema kwam uitgebreid aan bod in journaals van VTM en 
BRTN. 
* ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds Waasland en werkte mee aan de boomplantactie 
van het Wase Natuurfonds op 20 nov 93. 
 
 
 
 
 
 
*Er wordt een reeks verkeersknelpunten in Sint-Niklaas voorgelegd aan het schepencollege op 
13 sep 93. Vrijwel alle onderdelen ervan worden door het college gunstig beoordeeld (wachthuisje 
bus station Noord, verkeersdrempel Lepelhoekstraat aan fietspad....) Omtrent de nieuwe 
verkeerscirculatie aan de markt wordt een scherpe veroordeling overgemaakt aan het college. 
ABLLO bereidt terzake een nieuw dossier voor ( 1994) 
 
*Aan alle Wase gemeentebesturen wordt gevraagd niet aan de reklamestunt van Tetrapak mee te 
doen.  In nov 93 wordt de persmededeling  verspreid: Tetrabrik drankverpakkingen moeten snel 
verboden worden. Pakt Tetrapak de Wase scholen en gemeentebesturen in ? 
 
* Er wordt actie gevoerd rond het behoud van het spoorwegfietspad op de oude spoorzate Sint-
Niklaas/De Klinge. 
 Op 28 maart 93 wordt een boomplantactie  gehouden op de plaats waar LAMBERS NV een 
overweg wil bouwen over het pad. ABLLO en WILG tekenen bezwaar aan tegen aanvraag van 
LAMBERS bij de gemeente Sint-Gillis en bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Tegen de 
beslissing van de Deputatie wordt door ABLLOvzw bij de minister beroep aangetekend . Als 
reactie op de plannen van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen maakt ABLLOvzw (samen 
met de Wielewaal en WILG) een nieuw dossier: Naar natuurontwikkeling op en rond de 
spoorzate Sint-Niklaas/De Klinge.  (1 oktober 93) Er wordt een diareeks samengesteld en een 
voordracht  gehouden, ondermeer op de milieuraad van Sint-Gillis Waas (5 okt).  



 In december 93 wordt door ABLLO de klassering als landschap van de spoorzate 
aangevraagd bij de bevoegde minister en de administratie. 
 
*Rond De groene Hoofdstructuur wordt door ABLLO een inspraaknota voorbereid. 
 Voor alle medewerkers in de Wase milieuraden wordt een info-avond georganiseerd door 
ABLLO in het Castro-hof te Sint-Niklaas op 12 nov 93 over de GNOP's (spreker was BIROvzw). 
 
*Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van ondermeer Stekene, Sint-Gillis 
Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ecotest). Op de lokale 
agenda worden daar door ABLLO tal van punten gebracht: groene hoofdstructuur , fietspaden, 
recyclage, gebruik kringlooppapier, stickers tegen reklamedrukwerk, subsidies aankopen 
natuurverenigingen, e.d. ... . 
*ABLLO nam ook deel aan de werkzaamheden van de adviescommissie van het Hof Ter Saksen te 
Beveren. Daar werd met name rondom de realisatie en de opening van de natuurtuin veel werk 
verzet. Getracht wordt om een meer milieu- en landschapsvriendelijke landbouw omheen het 
domein te realiseren.  
  
*ABLLOvzw  voert de administratie van het Groene Waasland, het gemeenschappelijk Wase 
natuur- en milieutijdschrift, dat tweemaandelijks wordt uitgegeven. ABLLOvzw zorgde opnieuw 
voor het drukwerk, lay-out en eindredactie. De redactieraden gingen door op 13/1, 17/3, 12/5, 15/9 
en 17/11/93. 
 
*ABLLO medewerkers verzorgden o.a. volgende voordrachten: 
  ECOTAX en milieuheffingen voor socialistische verbruikersvereniging op 5 feb 93 in Sint-
Niklaas (stadsbibliotheek). 
 idem voor KWB Sint-Gillis Waas op 8 maart 93 
 Kiezen voor een leefbaar Sint-Pauwels op 5, 19 maart en 23 april 93 
ABLLO nam deel aan de organisatie van de schomlen-milieu-kwis in Stekene 
ABLLO nam deel aan de betoging tegen Verrebroekdok op 27 nov 93 te Verrebroek. 
De adviescommissie Staatsnatuurreservaat de Stropers, waar ABLLO deel van uitmaakt,  kwam in 
1993 niet bijeen. Ook de CVP werkgroep verkeer van Sint-Gillis Waas (die ABLLO van advies 
dient) kwam niet bijeen. 
 
*ABLLO startte een gerechtelijke procedure  voor de rechtbank in Dendermonde en voor de Raad 
van State, tot bekomen van opschorting van verkavelingsvergunning, bouw- en kapvergunningen te 
Stekene Polken (sectie B perceel 651c en b). 
 
*ABLLO diende tal van bezwaren in tijdens openbaar onderzoek ondermeer tegen  *Lambers 
NV te Sint-Gillis Waas (overweg spoorfietspad) 
  *Van der Gucht te de Klinge (schroothandel) 
  *Merckx Paul te Stekene (varkensbedijf) 
  *De Smit G te Sint-Gillis Waas (braadkippenstal) 
  *Van Guyse te Stekene (afvalstoffenhandel) 
   
*Er werd getracht tot meer samenwerking te komen met de lokale milieugroepenwat resulteerde in   
een associatieovereenkomst met  Ecotest, Ons streven, Kruin, Wilg, GroencomitΘ Sint-Pauwels en 
De Raaklijn. Leefmilieu Stekene verkeert in moeilijkheden en deed geen beroep op de subsidie via 
ABLLO. De jaarverslagen van deze verenigingen maken dan ook deel uit van de ABLLO werking 
en worden hierbij ingesloten. 


