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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw IN 1995
* De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1995 samen op 3 jan, 7 feb (statutaire jaarvergadering),
7 maart, 11 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 sep (extra algemene vergadering), 3 okt, 7 nov, 6 dec. De
beheerraad vergaderde dus 11 keren in totaal. Op 12 feb was er een extra bijeenkomst ter
voorbereiding van ABLLO 25 jaar.
* In 1995 werd verder aandacht besteed aan het ABLLO-dossier: Stedelijke Korridor StationMarkt-Koopcentrum. Er wordt daarbij van uitgegaan de oostelijke rijbaan van Parklaan, Grote
Markt en hofstraat integraal aan de bus, de fietser, de voetganger en lokaal verkeer te geven.
Er werd overleg gevoerd met het schepencollege van Sint-Niklaas (10/10/95)
Op 15 september werd deelgenomen aan een discussieavond over het verkeersbeleid van SintNiklaas in zaal 'Het Centrum' (ingericht door de CVPjongeren)
* Er werd verder aandacht besteed aan het behoud van een vriendelijke verharding van het
spoorwegfietspad op de oude spoorzate Sint-Niklaas/De Klinge.
In februari wordt daartoe ondermeer een mededeling aan de bevolking verspreid, via de
reclamebladen.
Er wordt overleg gepleegd met de ambtenaren van de provincie oost-Vlaanderen en met de
provinciale dienst voor monumenten en landschappen. De spoorzate Oostende-Gistel-Torhout
wordt bezocht (juni 95)
* De aankoop van een boerderij door de Wielewaal, waarvan de schuur zal worden omgevormd tot
het natuurcentrum Panneweel, wordt door ABLLO voluit gesteund. ABLLO maakt deel uit van
de stuurgroep die het natuurcentrum zal begeleiden en uitbouwen. Er gaat veel aandacht naar de
voorlopige opening van het centrum en de inhuldiging van de nieuwe boomgaard op de DAG VAN
DE AARDE (23 april). Die dag wordt ook een persmededeling verspreid waarin nogmaals de
aanleg van een uitrit van de autosnelweg A11 vlakbij het krekengebied onaanvaardbaar wordt
genoemd.
ABLLO leidt mee diverse wandelingen en bezoeken in en rond het natuurcentrum. ABLLO huurt
ook een deel van het centrum.
ABLLO zoekt in de loop van 95 actief naar overheidssteun voor dit initiatief en bezoekt ondermeer
de Euregio Scheldemond in Gent (14 juni 95) en de Provinciale overheid in Zeeland (Middelburg,
23 augustus 1995)
*ABLLO bestaat in 1995 , 25 jaar.
Een feestschrift wordt opgemaakt, met daarin een historische terugblik op de voornaamste
hoogtepunten van 25 jaren ABLLO.
Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een nieuw dossier opgemaakt: NIEUWE
REGIONETWERKEN. Het wordt een pleidooi voor een beter en eigentijds openbaar vervoer in het
Waasland en Klein Brabant. Diverse thema's komen aan bod:
Een spoorwegruit Waasland-Dendermondse-Klein-Brabant.
Een concept voor het station Temse 'Centraal'.
Station Puurs: transferpunt avant la lettre.
Station Lokeren: langs de achterdeur van het station stopt de trein 700 meter dichter bij uw voordeur.

Dendermonde installeert een horizontale lift van het station naar het Ziekenhuis Sint-Blasius.
Sint-Niklaas wordt het eerste stadsgewestelijk centrum met een buscorridor door de stad.
Antwerpen-Zuid wordt een stadspoort met een stadsspoor.
De TGV stopt ook in Sint-Niklaas, het station wordt NMBS piloot-profit center.
De snelbus van Gent-Antwerpen kruist in Stekene met de snelbus Terneuzen-Sint-Niklaas.
De tram Antwerpen-Zwijndrecht-Beveren-Sint-Niklaas is het natuurlijke complement van de trein.
Zwijndrecht integreert de tram.
Antwerpen, Zwijndrecht en Beveren helpen de tram prefinancieren en de gemeentekas strijkt de winst op.
Op de goederenkoer van het station van Sinaai komt bouwgrond voor 'autolozen only': NMBS
vastgoedoperaties worden legio in de regio.
Belsele, van structuurplan tot stationserf.
Rekening-rijden in de regio reguleert en financiert.

Op 17 maart wordt ABLLO ontvangen op het stadhuis in Sint-Niklaas.
Op 24 maart 1995 wordt in het station van Sint-Niklaas dit dossier aan de pers en het publiek
voorgesteld. Er is een studienamiddag met nadruk op voorlichting voor de ambtenaren. 's Avonds is
er een feestzitting, in aanwezigheid van minister Miet Smet.
*In verband met het Strategisch plan Waasland, wat door de Intercommunale wordt voorbereid,
heeft ABLLOvzw op 24 maart een gesprek met de strategische Raad in Sint-Niklaas. Op 15 juni is
er een overleg door tussen ABLLOvzw en streekmanager Leo van der Vliedt.
Op 1 november 95 verschijnt een scherpe persmededeling van ABLLOvzw over deze
ontwikkelingen: ABLLOvzw wil een ander en een beter Strategisch Plan waasland.
* Een Structuurplan Waasland wordt opgemaakt door het seminarie voor ruimtelijke plannning
te Gent. Er is overleg met de wetenschappelijke staf van deze groep op 30/11/95 te Sint-Niklaas.
Verder overleg wordt in het vooruitzicht gesteld.
* ABLLO neemt deel aan de begeleiding van de Gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen van
ondermeer Beveren, Sint-Gillis en Sint-Niklaas.
* In verband met de havenproblematiek op de Linker schelde-oever neemt ABLLOvzw deel aan
een gesprek met Mevr Vogels op 20/2, en neemt ABLLOvzw deel aan een haventocht op 23 april
(inhgericht door Agalev). Op 17/1 gaat een gesprek door met werknemers van bedrijven te
Zwijndrecht over de verkeerssituatie. Op 11/12 is er een gesprek met Dolso (Ir Smitz) over de
haven.
Medewerkers van ABLLOvzw zijn lid van de stuurgroep van het project 'multifunctionele
ontwikkling van de Antwerpse havenregio'. De werkgroep Arbeid en milieu, gevestigd te
Waterloostraat 11 te Berchem heeft de leiding. Op 12/1 ; 20/2 (toetsing) en 20/3 kwam de
begeleidende stuurgroep samen. ABLLOvzw nam ook deel aan het symposium over de haven op
29/3 aan de UIAntwerpen te Wilrijk.
Inzake natuurontwikkeling op de Linker Oever werd samen met de werkgroep natuurbehoud linker
Oever een nota aan minister Kelchtermans gestuurd op 10 sep 95.
* Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeΦn omtrent invoering van rekening-rijden
ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8okt92) worden verder bekend gemaakt:
Op 7 juni 1995 wordt een motie inzake rekeningrijden naar de onderhandelaars gestuurd voor de
nieuwe Vlaamse regering. ABLLO vraagt ook naar een trendbreuk inzake mobiliteitsbeleid.
*Op 2 april 1995 organiseert ABLLOvzw, in samenwerking met diverse verenigingen in SintGillis, een boomplantactie langs het nieuwe fietspad aan het Hoogeinde te Sint-Gillis Waas.
Aanleiding vormen de plannen van het gemeentebestuur voor de aanplanting van dwergconiferen.

* ABLLOvzw besteedde opnieuw veel aandacht aan het openbaar vervoer en de fietser:
In april 95 wordt samen met WILG Sint-Gillis actie gevoerd rond het nieuwe fietspad aan
de Sint-Niklaasstraat: de milieubeweging wil een verhoogde fietsoversteek over de drukke weg, en
haalt haar slag thuis.
Er wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de slechte aansluitingen trein/bus te Sint-Niklaas.
Op 17 sep wordt deelgenomen aan de eerste Wase fietshappening te Sint-Niklaas.
* ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds Waasland en werkte mee aan de boomplantactie
van het Wase Natuurfonds op 25 nov 95.
* Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van ondermeer Stekene, Sint-Gillis
Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons Streven). Op de
lokale agenda worden daar door ABLLO tal van punten gebracht.
* ABLLOvzw nam ook deel aan de werkzaamheden van de adviescommissie van het Hof Ter
Saksen te Beveren. Op 23 juni 95 bezoekt ABLLOvzw de natuurtuin van het Hof ter Saksen. In
oktober 95 beklaagt ABLLOvzw zich bij het Bevers gemeentebestuur over de stroeve werking van
deze commissie.
* 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 18/1; 22/3; 17/5; 20/9;
24/10; 29/11/95
* ABLLO medewerkers verzorgden o.a. volgende voordrachten:
maart 95: waterbeheersing in Sint-Niklaas voor de SP gemeenteraadsleden van Sint-Niklaas
* Er werd deelgenomen aan de studiedag Euregio Scheldemond in Gent (31/5) en in Blankenberge
(22/11).
* 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
1995 eindelijk terug bijeen. Op 5 mei 95 en op 10 /11 werd er vergaderd in Gent. Er is echter nog
steeds geen beheersplan opgemaakt.
Er was overleg met leefmilieu Sinaai inzake de aanpak van de ruilverkaveling te Sinaai op 13 juli
95.
* ABLLOvzw verlengde in 1995 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).
*ABLLO diende tal van bezwaren in tijdens openbaar onderzoek ondermeer tegen
*Wauters (rundveebedrijf) Waterstraat te Belsele
* Merckx (varkensbedrijf) te Stekene

