1

A.B.L.LO. vzw
AKTIEKOMITEE TER BEVEILIGING V AN
HET LEEMILIEU OP DE LINKEROEVER EN
HET WAASLAND v.z.w
Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas
Bankrekening nr. 409-8011761-90
BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 1999
•
•

De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1999 samen op 5 jan, 2 feb. (statutaire
jaarvergadering), 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 7 sep. (extra algemene
vergadering), 5 okt., 9 nov, 7 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 (thans
werkgroep milieu en gezondheid Sint-Niklaas) en van de vriendenkring Pannenweel
maken deel uit van dit jaarverslag en kunnen op het secretariaat worden ingezien.

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 rond openbaar vervoer kwamen aan bod.
q

q

•

ABLLO nam deel aan het maatschappelijk forum in Sint-Niklaas op 19 april 99
omtrent de heraanleg van de Houtbriel en de stationsomgeving. Naar aanleiding van
de plannen tot herinrichting van de stationsomgeving wordt door ABLLO op 18 mei
99 een persmededeling verspreid met daarin 10 kritische bedenkingen over dat
zogenaamde Wilma-projekt.
Naar aanleiding van de nieuwe treindienstregeling van sep. 99 protesteert ABLLO
tegen het verwaarlozen van het Waasland door de NMBS: treinrit Sint-NiklaasBrussel duurt nog langer, verbindingen met Dendermonde en Zele verslechten, de lijn
54 blijft ondergewaardeerd en Beveren en Antwerpen Zuid blijven ondermaats
bediend. In een persmededeling wordt één en ander verduidelijkt.

In verband met het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
q wordt een overlegvergadering gehouden in het instituut voor natuurbehoud (Niko
Boone) op 3 dec (afbakening VEN in het te herziene gewestplan SintNiklaas/Lokeren)
q wordt deelgenomen aan de vergaderingen over de zogenaamde '16 verpletterprojecten'
De gezamenlijke actievoerders proberen voor de ruime regio Antwerpen alle grote
problemen, op vlak van RO en infrastructuur, - de zogenaamde verpletterprojecten- te
beschrijven en degelijke alternatieven naar voren te schuiven.
De belangrijkste eis is dat voor alle projecten alle alternatieven grondig worden
onderzocht.
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•

In verband met de havenproblematiek op de Linker schedeoever is er op 3 feb. een
overleg met Bart Martens van de Bond Beter leefmilieu. Dat leidt tot de beslissing om de
BBL en WNLW 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 en
beslist om De Raad van beheer van de vzw ABLLO beslist om een procedure tot
schorsing en vernietiging in te stellen bij de Raad van State ten aanzien van de
beslissingen van de Vlaamse Regering van 1 juni 99 houdende enerzijds de definitieve en
anderzijds een tweede voorlopige vaststelling van het gewestplan Sint Niklaas Lokeren.
Daardoor wordt het dorp Doel en ruime omgeving steeds verder bedreigd in haar bestaan
en wordt de natuurlijke samenhang met de Zeeschelde en polders ondermijnd.
Tevens dient de bouwvergunning van 25 augustus 1999 te worden bestreden, aangezien
de Minister bevoegd voor de Ruimtelijke ordening daarbij heeft beslist tot bouwwerken
met
betrekking
tot
het
Deurganckdok
en
bijbehoren
Eveneens dient het strategisch plan Waaslandhaven, goedgekeurde door de Vlaamse
Regering op 25 mei 1999, zo haalbaar, bij de Raad van State te worden aangevochten,
zeker ten gronde, en zo
nuttig en haalbaar, in kort geding.
Mochten andere procedures haalbaar worden geacht, teneinde het behoud van Doel en
omgeving, binnen- en buitendijks de Schelde, zinvol kunnen worden ingesteld, volgens
inzicht van de aangestelde raadsman, dan kan dit eveneens gebeuren.
Hierbij wordt onder meer gedacht aan de wet van 12 januari '93 inzake een
vorderingsrecht voor milieuverenigingen, een gewoon kortgeding, een strafklacht wegens
dempen van het Grote Gat (kreek in het tracé van Deurganckdok), een procedure bij
uiterst dringende noodzakelijkheid bij de raad van State aangaande voormelde
beslissingen of daarmee samenhangende besluiten, een klacht bij de Europese Commissie,
…
q Op 12 maart 99 woont ABLLO de klankbordgroep bij omtrent het strategisch plan
linkeroever. Over het ROMproject LinkerOever wordt met F De Mulder van de
provincie Oost-Vlaanderen een overleg gehouden op 7 mei 99

•

Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van
rekeningrijden ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8okt92) worden verder bekend
gemaakt.
q Op 1 okt 99 wordt deelgenomen aan een panelgesprek over mobiliteit in het Waasland
in Zwijndrecht 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

•

De actie voor de sluiting van de MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas was een erg
belangrijk aandachtspunt in 1999. ABLLO werkt hiertoe inhoudelijk en financieel samen
met de werkgroep gezondheid en milieu uit Sint-Niklaas
q op 27/1/99 werd de laatste voorbereiding gehouden voor een discussie en infoavond
over afval in het Waasland die op 11 febr. 1999 Sint-Niklaas doorging:

Op 11 februari heeft de werkgroep in samenwerking met ABLLO een info-avond georganiseerd over de
afvalproblematiek met inbegrip van de alternatieve verwerkingsmethodes werden toegelicht.
De werkgroep milieu en gezondheid heeft talrijke kontakten gehad met verenigingen, bewegingen,
partijen, geneesheren, wetenschappers en overheden over deze problematiek.
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In het bijzonder te vermelden
Het verzoekschrift ingediend bij het Vlaams parlement over de gezondheidsproblemen in de nabijheid
van de MIWA-verbrandingsoven (toelichting en bespreking).
De op 21 april ingediende motie door AGALEV om de MIWA-oven onmiddellijk te sluiten.
Het gesprek met de kabinetsmedewerkers van minister Vogels en Dua op 1 oktober.

De werkgroep Milieu en gezondheid heeft diverse procedures ingezet tegen de MIWA-verbrandingsoven.
Europese Commissie
Op 25 mei 1998 heeft de werkgroep klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de talrijke overtredingen
die door MIWA werden begaan tegen de milieuwetgeving. Op 7 mei 1999 kregen we bericht dat onze aanklacht
zou worden afgesloten zonder gevolg. Op 4 juni hebben we geprotesteerd bij de Europese Commissie
tegen deze afsluiting. Het onderzoek werd opnieuw verder gezet.
Eenzijdig verzoekschrift.
In samenwerking met ABLLO werd op 15 oktober 1998 een eenzijdig verzoekschrift neergelegd bij de
rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde met de vraag tot aanstelling van een deskundige
met opdracht op naleving van de milieuwetgeving door MIWA. Dit verzoekschrift werd op 16 oktober 1998 afgewezen.
De werkgroep en ABLLO zijn tegen deze beslissing op 28 oktober 1998 in beroep gegaan bij het Hof van Beroep
te Gent. Het Hof van Beroep te Gent bevestigt op 26 januari 1999 de beslissing ven de rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde. (Einde procedure tot aanstelling van een deskundige).
Corruptie
De werkgroep Milieu en Gezondheid heeft twee klachten neergelegd bij de centrale dienst
ter beteugeling van corruptie tegen MIWA-beheerders.
kortgeding tegen MIWA
De werkgroep Milieu en Gezondheid heeft in samenwerking met, en met de financiële steun van ABLLO
op 18 juni 1999 CV MIWA gedagvaard in kortgeding. Dit met de bedoeling MIWA door de rechter te laten sluiten.
De pleidooien werden gehouden op 8 september. Op 6 oktober spreekt de rechter een beschikking in kort geding uit.
Partijen mogen op hun kosten een deskundige aanstellen ter controle van MIWA. De gezondheidsaspecten
zouden niet mee beoordeeld worden.
De werkgroep en ABLLO gaan in beroep tegen deze beschikking. Vervolg volgend jaar.
burgerlijke partijstelling
De substituut procureur des konings van de rechtbank van Dendermonde heeft een uitgebreid dossier,
met overtredingen door MIWA begaan tegen de milieuwetgeving. De substituut zou deze PV's seponeren.
Om dit seponeren te vermijden hebben enkele omwonenden en ABLLO zich op 2 maart burgerlijke partij gesteld.
Op 3 en 4 juni hebben we van de onderzoeksrechter inzage bekomen in het dossier.
De onderzoeksrechter heeft een onderzoek gestart. Via slachtofferhulp, van de rechtbank, hebben we vernomen
dat nu ook de substituut procureur des konings van de rechtbank van Dendermonde de verantwoordelijken van
MIWA zal dagvaarden voor de overtredingen die ze begaan hebben.
schadeclaims
De omwonenden van de oven, die gezondheidsproblemen hebben, kunnen voor het indienen van schadeclaims
rechtsbijstand bekomen. Om schadevergoeding te kunnen krijgen moet MIWA eerst veroordeeld worden.
Daarom was de burgerlijke partijstelling noodzakelijk.
De werkgroep heeft de omwonenden over deze zaak geïnformeerd en bijstand verleend aan zij die
schadeclaims willen indienen. In het bijzonder heeft de werkgroep informatie gegeven aan de
verzekeringsinstellingen over het verband tussen de gezondheidsproblemen en de oven.
Omwonenden krijgen via hun familiale polis rechtsbijstand. We zullen trachten deze dossiers te
bundelen. Op deze wijze hebben we heel wat financiële middelen ter onzer beschikking om
schadevergoeding te bekomen (tussen 500.000 en 1.000.000 BEF/persoon).

•

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.
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In de loop van 1999 werden deze lijsten verwerkt en werden ze in het groene Waasland
gepubliceerd.
•

In 1999 werd nogal wat aandacht besteed aan de fietser via verschillende acties
q Op 10 maart wordt actie gevoerd aan de Tassijnslaan in Sint-Niklaas en Beveren over
de slechte staat van het fietspad en werd een persontmoeting georganiseerd.
q In juni wordt de situatie voor de fietsers aangeklaagd in de Kuipersdreef te Sint-Gillis
Waas.
q In augustus werd de levensgevaarlijke situatie voor fietsers aangeklaagd bij de
asfalteringswerken in Sint-Pauwels: Beekstraat/'sHondstraat
q Op 29 sep werd een gesprek gevoerd met schepen De Cuyper van Sint-Niklaas over de
fietser in Sint-Niklaas
q De situatie voor de fietsers aan de Tromp op de provinciale baan Sint-Niklaas-Hulst
wordt bestudeerd. In een persmededeling (november) wordt de situatie daar als
onaanvaardbaar bestempeld.
q In november wordt een fietseroversteek gevraagd ter hoogte van meubelzaak
Verberckmoes bij de ombouw van de A11 tot E34.
q Op 18 december was er een overleg tussen de fietsersbond, ABLLO en het
gemeentebestuur van Beveren over het dossier Tassijnslaan.

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.
ABLLO-leden maken deel uit van de vriendenkring van het Panneweel op en zijn
aanwezig op diverse activiteiten: diverse rommelmarkten (Haasdonk (jan), Panneweel
(juni), Temse (nov.)… ) , Dag van de aarde (25 april 99), ambachtelijk weekend (aug
99) en de dag van de natuur.
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. 99)
q Op 23 aug 99 was er een overleg met het kabinet van minister Dua over o.a. het
dossier Panneweel.
q In maart 99 spreken ABLLO en de Wielewaal hun bezorgdheid uit in een
persmededeling over rioolwater dat in de Saleghemkreek terecht komt vanuit SintGillis Waas.
ABLLO nam deel aan de begeleiding van de Gemeentelijke
natuurontwikkelingsplannen van onder meer Beveren, Sint-Gillis en Sint-Niklaas.
Op 15 jan 99 wordt een werkbezoek gebracht aan het rvk-gebied Meerdonk met bevoegde
ambtenaren (dienst natuur) om na te zien welke compensatie kan verkregen worden in het
kader van de rechtszaak die ABLLO en de Wielewaal hebben gewonnen tegen het rvkcomité.
q

•
•

•

ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds Waasland en werkte mee aan de
boomplantactie van het Wase Natuurfonds in november 99. ABLLO feliciteerde het
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•

•
•
•

provinciebestuur van Oost-Vlaanderen met de realisatie van de aanplantingen langs de
watergang van de Hoge Landen in Beveren en Sint-Gillis Waas.
ABLLO nam deel aan de vergadering van de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de
Stropers'.
Op 7 juni 99 werd een klacht geformuleerd aan houtvester Peyskens over het gebruik van
herbiciden in de Sropers door Bos en Groen.
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.
ABLLO ondertekende op 18 sep. 99 op de 3de Scheldedag in Saeftinghe alsnog het
'Verdrag van Saeftinghe', een samenwerkingsverband van 33 natuur- en
milieuverenigingen tot bescherming van het Scheldestuarium van Terneuzen tot Gent.
Er werd verder juridisch tussengekomen in een zaak rond een betwiste
verkavelingvergunning, kapvergunning en bouwvergunning te Stekene (Polken) tegen de
gemeente Stekene, Vlaams gewest en een particulier.

VARIA:
•

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 3 feb., 31 maart,16 mei, 29 sep en 24 okt 99.

•

ABLLO medewerkers gingen naar diverse studiedagen:
q

q
q
q
q

•
•
•
•

Van 10 tot 14 maart 99 namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis
naar Denemarken: Jutland (Kolding, Herning, …) werd bezocht in het kader van een
reis rond duurzaam bouwen, duurzaam omgaan met water, energie en materialen.
op29 mei 1999. Milieuvriendelijke huizenkijkdag Vlaamse Ardennen. Organisatie
Stichting Omer Wattez
op 30 november 1999. Studiedag. 'Stortgas in Vlaanderen'. Pellenberg (Leuven).
Organisatie Vito, Boeretang 200 te 2400 Mol.
Op 17 april 99 over openbaar busvervoer in Sint-Niklaas (De bus is er voor iedereen:
org. SP-Sint-Niklaas)
Op 8 juni 99 in Bornem over intergaal waterbeheer en regenwater in stedelijke
omgevingen.

Er werd geïnformeerd bij de gemeente Stekene naar de illegale situatie van het bedrijf
Verbeke, naar aanleiding van lozingen in de Stekense Vaart.
Er werd op 2 nov. 99 een persmededeling opgemaakt over de gewenste productiedatum op
consumptieartikelen naar aanleiding van de dioxinecrisis.
In juni werd een bezwaarschrift getekend tegen de inplanting van een tankstation in De
Klinge.
ABLLO pleitte voor het gebruik van meer reflectoren in plaats van verspillende openbare
verlichting in nog enigszins donkere Wase polderstraten.

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van abllo vzw
op 1 februari 2000 en goedgekeurd.
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