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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING V AN ABLLO vzw in 1998
•

De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1998 samen op 6 jan, 3 feb. (statutaire
jaarvergadering), 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 sep. (extra algemene
vergadering), 6 okt., 3 nov, 1 dec. De beheerraad vergaderde dus 11 keren in totaal.
• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn, van Kruin, van het Groencomité SintPauwels, van het Ringcomité, van de werkgroep verbrandingsoven Sint-Niklaas en van de
vriendenkring Pannenweel maken deel uit van dit jaarverslag en kunnen op het
secretariaat worden ingezien.
• Op 27 jan 98 wordt een coördinatievergadering van ABLLO met de geassocieerde
verenigingen georganiseerd is Castrohof te Sint-Niklaas.

MILIEU.
• 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.
q -Er wordt geprotesteerd tegen de slechte bediening van Belsele en Sinaai door het
nieuwe IC/IR plan van 24 mei 98 door de Raaklijn
q -ABLLO signaleerde eens te meer de nog toegenomen overstapmoeilijkheden treinbus en bus-bus aan het station van Sint- Niklaas, na 24 mei.
q -ABLLO had op 11 december 98 een overlegvergadering met de NMBS-regiomanager
over de diverse treinperikelen..
q -ABLLO behaalde een succes: een aantal IC treinen stopt voortaan ook Antwerpen
zuid: wat een voorstel van ABLLO was.
q Op raad van advies van de lijn stelde medewerkers van ABLLO een ontwerp
busstation Sint-Niklaas voor.

•

In verband met het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
q wonen medewerkers van ABLLO op 9 sep. 98 een provinciale studiedag bij in Gent
q wordt een overlegvergadering gehouden met WNLW in het Panneweel over de
gewenste gewestplanwijzigingen in het Waasland op 29 sep. 98 en op 8 okt
q wordt deelgenomen aan de vergaderingen over de zogenaamde '16 verpletterprojecten'
waar de grote ring om Antwerpen er één van wordt ( Ekeren, 8 sep 98 en Zwijndrecht
15 okt 98)

•

In verband met de havenproblematiek op de Linker schedeoever is er op 3 feb. een
overleg met Bart Martens van de Bond Beter leefnilieu. Dat leidt tot de beslissing om de
BBL te steunen in haar juridische actie om de verdwijning van Doel bij de raad van State
aan te vechten. Ook ABLLOvzw beslist juridische stappen te zetten.
ABLLO neemt deel aan de vergaderingen van de klankbordgroep voor het ROM-project
Waaslandhaven.
Er werd een bezwaarschrift opgemaakt tegen het sluiten van de kleine ring omheen
Antwerpen door Blokkersdijk naar het Antwerpse provinciebestuur.

•

Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van
rekeningrijden ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8okt92) worden verder bekend
gemaakt.
q Op14 mei 98 is ABLLO aanwezig op het ACW colloquium rekening rijden in
Antwerpen en deelt het standpunt van ABLLO mee.
q Op 20 feb. wordt een voordracht gegeven bij het groencomité Sint-Pauwels over
verkeer in en rond het Waasland.
q Op 20 jan 98 is ABLLO aanwezig op een vergadering over mobiliteit in Antwerpen
georganiseerd door Agalev

•

Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder meer Stekene, SintGil1is Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons
Streven).Op de lokale agenda worden daar door ABLLO tal van punten gebracht

•

Er is werk gemaakt van de associatieovereenkomst van de werkgroep
afvalverbrandingsovens met ABLLO. De activiteiten van deze werkgroep worden
financieel mee ondersteund en er gingen een aantal voorbereidende vergaderingen (16
sep. 98 en 21/12/98) door voor de voorbereiding voor een discussie en info-avond over
afval in 1999. Er gingen diverse fakkeltochten door tegen de MIWA verbrandingsoven te
Sint-Niklaas en op 18 april ging er de nationale betoging door tegen verbrandingsovens.
Tevens werd door ABLLOvzw beslist om voor de rechtbank in Dendermonde de
aanstelling van een deskundige te vragen op éénzijdig verzoek. Na afwijzing ervan in
oktober 1998 wordt beslist in beroep tegen deze beslissing te gaan. In de loop van 1998
werden er 21 nieuwsreportages gemaakt door VRT1, VTM, VT4 en Kanaal 3 over de
werkzaamheden van de werkgroep Afval.
Opgemaakte Dossiers.
q
q

q

q

15.02 98. uitgave van een brochure "waar er vuur is, is er rook" over dioxines . het
sluipende gif, wat komt er nog uit de schouw, de werkgroep (8 bladzijden).
15.05 98. uitgave van een rapport : "word je ziek van de oven" met historiek van de
oven, neerslagpatroon, effecten van toxische stoffen, resultaten gezondheidsonderzoek
in de Mispelstraat, algemene bevindingen, alternatieven voor huisvuilverwijdering en
een eisenpakket (25 bladzijden).
25.05 98. Klacht ingediend bij de Generale Directie van de Europese Commissie n.a.v.
het niet reageren van de overheid op de gezondheidsproblemen bij de omwonenden
van de MIWA-verbrandingsoven. (29 bladzijden).
27.05 98. Bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur naar aanleiding van de
milieuvergunningsaanvraag van de MIWA-verbrandingsoven te Sint-Niklaas (87
bladzijden)

23.09 98. Bezwaarschrift aan de Vlaams minister voor Leefmilieu naar aanleiding van
de provinciale milieuvergunning voor de MIWA-verbrandingsoven van 13.08.1998.
(168 bladzijden).
q 13.10.98. Indienen van eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde tegen de MIWA-verbrandingsoven (ong. 15 bladzijden}
q 28.10.98.Indienen van eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank van Hoger Beroep te
Gent tegen de MIWA-verbrandingsoven (ong. 30 bladzijden).
q 14.1298. Aanvullend bezwaarschrift ingediend bij de Vlaams minister voor Leefmilieu
naar aanleiding van de provinciale milieuvergunning voor de MIWAverbrandingsoven van 13.08.1998. (23 bladzijden).
q 18.12.98 Indiening van een verzoekschrift bij het Vlaams Parlement (41 bladzijden)
Meldpunt
q

In november l997 werd gestart met een meldpuntennetwerk voor aan de MIW Averbrandingsoven gerelateerde gezondheidsklachten. Omwonenden kunnen op dit punt
melding maken van hun klachten. Op dit meldpunt kan men ook terecht voor informatie
over de ovenproblematiek. Mensen met gezondheidsklachten kunnen ook info krijgen
over bv. zelfhulpgroepen of instellingen die deze klachten kunnen behandelen. Mensen
met dezelfde aandoening kunnen ook met elkaar in contact gebracht worden, Dit meldpunt
wil mensen met problemen of gezondheidsklachten bijstaan.
Eind december l998 werden er in totaal 118 meldingen van gezondheidsklachten
geregistreerd en in kaart gebracht.
•

Medewerkers van ABLLO zetten naar aanleiding van de maand van de energiebesparing
in oktober 1998 een Wase energiecampagne op. Daarbij werden alle Wase handelaren
aangeschreven met de vraag of zij energievriendelijke huishoudelijke toestellen verkopen.
Deze lijsten werden in het groene Waasland gepubliceerd.

NATUUR EN LANDSCHAP:

•

De aankoop van een boerderij door de Wielewaal, waarvan de schuur zal worden
omgevormd tot het natuurcentrum Panneweel, wordt door ABLLO voluit gesteund.
q ABLLO-leden richtten mee de vriendenkring van het Panneweel op en zijn aanwezig
op diverse activiteiten: diverse rommelmarkten (Haasdonk (jan), Panneweel (juni),
Temse (nov.)… ) , Dag van de aarde (26 april 98), ambachtelijk weekend (22 en 23
aug. 98) en de dag van de natuur (22 nov. 98).
q ABLLO maakt deel uit van de stuurgroep die het natuurcentrum begeleidt en
uitbouwt. Er wordt actief meegewerkt aan de fondsenwerving voor het Pannenweel
(via o.a. een feest in feb. 98)
q
ABLLO gaat op 7 juni 98 op studiereis naar Nederland om inspiratie op te doen over
natuurtuinen , bezoekerscentra en natuurbeheer in de Biesbosch.
q
In de loop van 1998 wordt een nieuwe fietsroute voorbereid, Op 3 juli 98 wordt de
route voorbereid ter plaatse en op 26 juli 98 wordt de Panneweel-Saeftinghefietsroute
officieel ingefietst

•
•
•
•
•

ABLLO nam deel aan de begeleiding van de Gemeentelijke
natuurontwikkelingsplannen van onder meer Beveren, Sint-Gillis en Sint-Niklaas.
Bezwaar werd ingediend onder impuls van de raaklijn omtrent het wanbeleid van SintNiklaas op de stuifzandrug in Belsele (mei 98)
ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds W aasland en werkte mee aan de
boomplantactie van het Wase Natuurfonds in november 98. In november wordt
meegewerkt aan de boomplantactie van de Wielewaal op de dijken in de Wase polders.
ABLLO nam deel aan de vergadering van de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de
Stropers'
De werkzaamheden van de adviescommissie van het Hof Ter Saksen te Beveren zijn
helaas stilgevallen. Medewerkers van ABLLO drongen aan op het hervatten van de
werkzaamheden.

•

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 o.a. op 28 jan, 8 april, 17 juni, 30 sep. en 25 nov. 98.

•

ABLLO medewerkers gingen naar diverse studiedagen: zoals de studiedag milieu en
gezondheid (UFSIA, 16 mei 98),installatie regionaal landschap Meetjesland (30 nov. 98),
studiedag duurzame ontwikkeling in Gent (4 dec. 98) en namen deel aan acties rond
transport kernenergie (greenpeace, Doel, 12 nov. 98) en de verkeersactie in Gent (20 sep.
98).
Op 12, 13 en 14 maart 98 namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis
naar Duitsland en Nederland: De regio Kassel en de regio Nijmegen werden bezocht in
het kader van een reis rond duurzaam bouwen, duurzaam omgaan met water, energie en
materialen.

•

•

ABLLO drong aan bij Stedenbouw te Gent om het vonnis Achter De Wal uit 1984 te laten
uitvoeren.

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van abllo vzw
op 2 februari 1999 en goedgekeurd.

