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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING V AN ABLLO vzw in1997
* De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1996 samen op 7 jan, 2 feb. (ontbijtoverleg),4 feb. (statutaire
jaarvergadering), 4 maart, 25 maart, 9 april, 6 mei, 3 juni, 2 juli, 2 sep (extra algemene vergadering), 7 okt, 4nov,
9 nov (ontbijtoverleg), 2 dec. De beheerraad vergaderde dus 14 keren in totaal.
* De aankoop van een boerderij door de Wielewaal, waarvan de schuur zaI worden omgevormd tot het
natuurcentrum Panneweel, wordt door ABLLO voluit gesteund. ABLLO-leden richten mee de vriendenkring
van het Panneweel op en zijn aanwezig op diverse activiteiten: diverse rommelmarkten , Dag van de aarde
(april).
ABLLO maakt deel uit van de stuurgroep die het natuurcentrum zaI begeleiden en uitbouwen. Er wordt actief
meegewerkt aan de fondsenwerving voor het Pannenweel (via o.a. een feest feb)
* ABLLO gaat op 22juni op studiereis naar Nederland om inspiratie op te doen over natuurtuinen in Nederlands
Limburg (Schin op geul).
*Het dossier Nieuwe regionetwerken van 1995 wordt verder opgevolgd Dat was een pleidooi voor een beter en
eigentijds openbaar vervoer in het Waasland en Klein Brabant. Diverse thema's komen aan bod.
-ABLLO maakte een persmededeling op: ‘ABLLOvzw wil een betere treindienst in het Waasland vanaf
24 mei 1998’. ABLLO gaf een persconferentie terzake in het station van Sint-Niklaas op 10 juni 97. Op 15
december had ABLLO in Brussel bij de NMBS een overlegvergadering terzake. Op 2O oktober had een overleg
plaats met de nmbs-regiomanager in Dendermonde en op 23 sep met de intercommunale Waasland-ABLLO signaleerde eens te meer overstapmoeilijkheden trein-bus en bus-bus aan het station van SintNiklaas.
-ABLLO had op 24 april een overleg met het stadsbestuur van Sint-Niklaas over de NMBS-stations en
bediening van deze stad.
-ABLLO maakt bezwaarschrift op omtrent de ombouw van Antwerpen Centraal en wil een grotere rol
voor het station Antwerpen Zuid, tenminste tijdens de werken ( 16 maart 97)
- ABLLO schrijft de gemeente Bornem aan met de vraag werk te maken van een mobiliteitsconvenant
dat gemeenteoverschrijdend is en dat de spoorlijn 54 zou optimaliseren. (december).
*Het buscorridordossier (februari 94) werd opnieuw aan alle gemeenteraadsleden van Sint-Niklaas bezorgd op
2O maart 97, tijdens de gemeenteraad. Aanleiding was het lussenplan en de ondergrondse parkeerp1annen van
de stad. ABLLO nam deel aan het overlegplatform 'Plan 2000' en vergaderde daartoe onder meer op 13 mei.
-ABLLO heeft een overleg met directeur Lambers (Hoger instituut Maria Middelares) over het
openbaar vervoer in de stad Sint-Niklaas en verdedigt de buscorridor-ideeën (7 november)
*Op 16 jan 97 wordt een brief naar de gemeente Beveren verstuurd met de vraag bij de herinrichting van de N70
enige aanpassingen voor latere aanleg van de tram en voor de fietser te doen.
*In verband met het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft ABLLO twee overlegvergaderingen met alle
milieuorganisaties van het Waasland georganiseerd (in Sint-Niklaas, Castrohof): op 28 jan 97 werd door
stadsland een inleiding gegeven. Op 18 feb. 97 werd een inspraakdocument opgesteld en als bezwaarschrift
verstuurd aan VLACORO. Het document beslaat 7 bladzijden en werd ook in het Groene Waasland
gepubliceerd.
*In verband met de havenproblematiek op de Linker schedeoever gaat ABLLO op 2O juli op studie-uitstap in
het havengebied onder leiding van Bart Martens van de Bond Beter leeftnilieu. Dat leidt tot een persconferentie
(pershuis Antwerpen, 29 augustus 1997)) en een dossier 'Aanleg Deurganckdok en twee industrieterreinen op
Antwerpse Linkeroever wurgt Doel en Wase polderdorpen. ABLLO lanceert daar de idee om met een
DOELLIJN de leefbaarheid van Doel te garanderen.

*Het Scbakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van rekening-rijden ten bate van
mobiliteit en milieu (dd. 8okt92) worden verder bekend gemaakt. Op 18 maart gaat er een informeel overleg
door op het kabinet bij Baldewijns terzake.
Er wordt bij de stad Antwerpen en bij de NMBS aangedrongen om bij de ombouw van het station Antwerpen
Centraal een latere aanleg van de Schakeltunnel niet onmogelijk te maken.
Op10 juni 97 geeft abllo ter zake een persconferentie: ABLLO reageert op het plan van minister Baldewijns om
de kleine ring om Antwerpen te sluiten met een brug over de Schelde: De druk van de ketel halen.
*Inzake de gewenste ombouw van de A11 tot snelweg wordt verder druk uitgeoefend op het kabinet en de
administratie om voor Sint-Gillis Waas een milieuvriendelijke oplossing te kiezen. In 1997 lijkt dat ook te
lukken. Er wordt een beslissing genomen Sint-Gillis geen afrit te geven en te opteren voor parallelweg aan de
zuidelijke zijde van de expresweg. Daarmee kan dit dossier positief worden afgesloten.
Natuur en landschap:
* ABLLO nam deel aan de begeleiding van de Gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen van ondermeer
Beveren, Sint-Gillis en Sint-Niklaas.
* ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds W aasland en werkte mee aan de boomplantactie van het
Wase Natuurfonds in november 97. Het beplantingsplan van de watergang van de hoge landen in Stekene/SintGillis en Beveren , dat door ABLLO werd gevraagd, wordt in de winter van 97-98 door het provinciebestuur
uitgevoerd.
*ABLLO nam deel aan de vergadering van de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de Stropers' op 25
september 97. ABLLO drong bij de minister aan om werk te maken van de bescherming van De Stropers en De
linie (16 april).
* ABLLO stimuleerde overleg over de Wase natuur: vergaderingen gingen door op 19 juni en op 22 oktober om
de agenda' s op elkaar af te stemmen.
*ABLLOvzw nam ook deel aan de werkzaamheden van de adviescommissie van het Hof Ter Saksen te Beveren
en volgde de beslissing op om een hoogstamboomgaard aan te planten en om de vallei van de Beverse beek
natuurvriendelijker in te richten.
ABLLO werkte mee aan een voorstel voor gewestplanherziening wat leidde tot twee dossiers:
• voorstellen gewestplanherziening te Beveren (29 sept 97)
• voorstellen gewestplanherzieningen te Sint-Gillis Waas en Beveren (december 1997)
* ABLLO werkte mee aan de opmaak van gezamen1~ke bemerkingen en vragen van de milieuverenigingen van
Sint-Gil1is Waas bij de ruilverkaveling van Sint-Gillis Waas.
* Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van ondermeer Stekene, Sint-Gil1is Waas, Beveren,
Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons Streven).Op de lokale agenda worden daar door
ABLLO tal van punten gebracht. Zo drong ABLLO er bij alle Wase gemeenten op aan bet nieuw gemeentelijke
milieuconvenant te ondertekenen (12 feb. 97). Op 13 maart organiseerde ABLLO in Sint-Niklaas een
voorlichtingsavond voor alle geïnteresseerden uit de milieuraden omtrent dit nieuwe convenant (castrohof SintNiklaas)
*Op 13 maart werd door een medewerker van Stadsland vzw informatie gegeven over het ontwerpafvalstoffenplan.
* ABLLOvzw verzorgt de administratie van 't Groene Waasland, het gemeenschappelijk Wase natuur- en
milieutijdschrift, dat tweemaandelijks wordt uitgegeven. ABLLOvzw zorgde opnieuw voor het drukwerk, layout en eindredactie. Op 27 augustus ging een coördinatievergadering met vzw Durme door. De redactieraden
gingen door in jan, maart, mei, juli, sept en nov.
*ABLLO medewerkers gingen naar de studiedagen:
Op 6,7 en 8 maart namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis naar Duitsland: het
Ruhrgebied werd bezocht en aandacht werd besteed aan ecologisch bouwen, verantwoorde stedenbouw,
reconversie van een verloederd industrielandschap met milieuvriendelijke technieken: water, energie, afva1 en
verkeer kwamen aan bod.
* ABLLO diende bezwaar in tijdens openbaar onderzoek tegen een veeteeltbedrijf (Wauters) in de Waterstraat
te Puivelde-Belsele en tegen opspuiting~ op de FINAterreinen te Kallo.
De jaarverslagen van De Raaklijn, van Kruin, van het Groencomité Sint-Pauwels, van het Ringcomité, en van de
vriendenkring Pannenweel maken deel uit van dit jaarverslag en kunnen op het secretariaat worden ingezien.

•

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van abllo vzw op 3
februari 1998 en goedgekeurd.

