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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw IN 1994
* De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1994 samen op 4 jan, 1 feb (statutaire jaarvergadering),
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 6 sep, 4 okt, 8 nov, 6 dec. De beheerraad vergaderde dus 11
keren in totaal. Op 29 nov en 27 dec ging een extra vergadering door ter voorbereiding van 25-jarig
jubileum van ABLLOvzw in 1995.
* In overleg met De Wielewaal en met de werkgroep Natuurbehoud Linker Oever (WNLO) wordt
een Standpunt over de Groene Hoofdstructuur in het Waasland (5 pp + kaartbijlage)
opgemaakt. Het is een inspraakdocument ten behoeve van de administratie voor natuurbehoud. Aan
de hand van de officiΦle kaart worden 13 uitvoerige bedenkingen geformuleerd inzake de daarop
voorgestelde groene hoofdstructuur in het Waasland.
* Op 15 februari 1994 wordt in het castrohof van Sint-Niklaas een open persconferentie belegd
waarop het nieuwe ABLLO-dossier: Stedelijke Korridor Station-Markt-Koopcentrum wordt
voorgesteld. Er wordt daarbij van uitgegaan de oostelijke rijbaan van Parklaan, Grote Markt en
hofstraat integraal aan de bus, de fietser, de voetganger en kokaal verkeer te geven. Een uitgekiende
wijkindeling maakt duidelijk welke route gekozen moet worden. Het plan kreeg ruim aandacht in
de regionale pers.
* Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeΦn omtrent invoering van rekening-rijden
ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8okt92) worden verder bekend gemaakt:
In mei 1994 wordt er een persmededeling verspreid: Waar een wil is, is gΘΘn weg: Geen
voldongen feiten bij de nieuwe financiΦle overeenkomst voor de Liefkenshoektunnel. Aanleiding
zijn Het Vlaams infrastructuurplan (VIP) en het dreigende failliet van de Liefkenshoektunnel.
Er is overleg tussen ABLLO en het ACW-Antwerpen op 23/2/94over het Schakelplan, op 4/5/94
voor Agalev Zwijndrecht, op 6/6/94 voor het nationaal bestuur van Agalev (rekening-rijden)
*Op 17 april 1994 organiseert ABLLOvzw een boomplantactie langs het nieuwe fietspad aan de
Watergang van de Hoge Landen te Sint-Gillis Waas.
Aanleiding is het dispuut tussen natuur en recreatie versus landbouw over het gebruik van dit pad.
ABLLOvzw vraagt aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een co÷rdinatievergadering op te
zetten i.v.m. een beplantingsplan. Op 30 juni roept het provinciebestuur een stuurgroepvergadering
samen. ABLLOvzw maakt er deel van uit.
* ABLLOvzw besteedde opnieuw veel aandacht aan het openbaar vervoer en de fietser:
In mei 94 werden er 1000 folders verspreid in De Klinge met de dienstregeling van de
Nieuwe Nederlandse buslijn Hulst-Antwerpen Breda. Deze doet ook De Klinge aan.
Op 12 juli 94 wordt bij DE LIJN opnieuw geklaagd over de slechte busaansluitingen van en
naar de trein uit Gent te Sint-Niklas station.
Briefwisseling met Sint-Niklaas was er ook over de wachthuisjes aan het station van SintNiklaas (Noordlaan).
Er werd deelgenomen aan de viering 150 jaar spoorwegen te Sint-Niklaas (11-12 nov 94,
station)

In april 94 wordt samen met WILG Sint-Gillis actie gevoerd rond het nieuwe fietspad aan
de Sint-Niklaasstraat: de milieubeweging wil er verkeerstafels op de kruispunten.
* Er werd verder actie gevoerd rond het behoud van een vriendelijke verharding van het
spoorwegfietspad op de oude spoorzate Sint-Niklaas/De Klinge. Er wordt samengewerkt met de
JNM die op 19/8/94 een korte stillegging organiseert van de asfalteringswerken op de spoorzate.
Op 8 december 94 wordt door minister Sauwens de spoorzate gerangschikt als landschap.
* De waterverontreiniging van de Saleghemkreek veroorzaakt door de KMO-zone Kluizemolen
te Sint-Gillis Waas werd in brieven aan Aquafin en de VMM aangeklaagd op 31 okt 94. Op 29 dec
94 werd een persmededeling terzake verspreid.
* ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds Waasland en werkte mee aan de boomplantactie
van het Wase Natuurfonds op 17 nov 94.
* 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: De Haasdonkse bossen (met
gevallenstudie omtrent de toepassing van het bosdecreet), groene hoofdstructuur, fietspaden,
recyclage, gebruik kringlooppapier, stickers tegen reklamedrukwerk, subsidies aankopen
natuurverenigingen, e.d. ... .
* ABLLOvzw nam ook deel aan de werkzaamheden van de adviescommissie van het Hof Ter
Saksen te Beveren. Na een studiebezoek in april 94 werd een globale visie Regio Hof ter Saksen
samengesteld. Getracht wordt om een meer milieu- en landschapsvriendelijke landbouw omheen
het domein te realiseren. Het waterbeheer rondom de Beverse beek (met name
waterzuiveringsmogelijkheden) wordt er uitvoerig in behandeld.
* ABLLOvzw verzorgt de administratie van 't 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 19/1, 23/3, 18/5, 21/9
en 16/11/94.
* Er werd deelgenomen aan een milieuconferentie 'gehavend milieu' in Antwerpen op 21 januari
1994.
* Er werd in jan 94 een radio-interview gegeven omtrent het standpunt inzake de potpolder te
Kruibeke (Radio 2- focus).
* ABLLOvzw was aanwezig bij de start van het Strategisch Plan Waasland op 23/3/94 (een
intercommunaal initiatief).
* Op 17 mei 94 was ABLLOvzw aanwezig op een info-vergadering over het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen te Gent (organisatie BIRO).
* Op 25 nov 94 is er een overleg tussen ABLLOvzw en de rijksdienst voor monumenten en
landschappen over de klasseringen van 'De Stropers', De Linie en de spoorzate Sint-Niklaas/ De
Klinge als landschap.
* Op 25 dec 94 was ABLLOvzw op een symposium in Gent (Vooruit) over Localisatiebeleid
* ABLLO medewerkers verzorgden o.a. volgende voordrachten:
4/2/94: ABLLO en verkeer voor ACV vrijwilligers Sint-Niklaas
mei 94: langzaam verkeer in Sint-Gillis.
* ABLLO nam deel aan de organisatie van de scholen-milieu-kwis in Stekene.

De adviescommissie Staatsnatuurreservaat de Stropers, waar ABLLO deel van uitmaakt, kwam in
1994 niet bijeen. Ook de CVP werkgroep verkeer van Sint-Gillis Waas (die ABLLO van advies
dient) kwam niet bijeen.
* ABLLOvzw verlengde in 1994 de 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).
* ABLLOvzw tekende op 15 maart 1994beroep aan bij de minister tegen een besluit van de
bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. (zaak De Smit, Sint-Gillis Waas:
braadkippenstal)
* Op 3 okt 94 aanvaardt de minister het Beroep van o.a. ABLLOvzw tegen de vergunning verleend
aan Cloet-Stevens (varkenshouderij, Meerdonk)
*ABLLO diende tal van bezwaren in tijdens openbaar onderzoek ondermeer tegen
* BPA Hellestraat (Stekene)
* Van der Gucht (De Klinge, schroothandel klasse 1)
* D'Hooge M. , Sint-Gillis Waas (mestvarkens)

