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 A.B.L.LO. vzw  
 AKTIEKOMITEE TER BEVEILIGING VAN 
 HET LEEFMILIEU OP DE LINKEROEVER EN 
 HET WAASLAND v.z.w 
 Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas  
 
Bankrekening nr. 409-5060061-03 
 

BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2002 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2002 samen op 8 jan, 5 feb. (statutaire 

jaarvergadering), 5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 sep., 1 okt., 5 nov., 3 dec. De 
beheerraad vergaderde dus 11 keren in totaal. 

• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn (het jaarboek 2002), van Kruin, van 
het Groencomité Sint-Pauwels, van het Ringcomité, van de 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 dan ook aan bod. 
q ABLLOvzw stuurde een open brief aan Steve Stevaert, minister van mobiliteit waarin 

werd gevraagd om bij de herinrichting van de doortocht van de N70 door Melsele de 
tramsporen richting Beveren te voorzien.  

q ABLLOvzw ijverde mee voor het oplossen van de moeilijkheden die zijn ontstaan 
omdat de Nederlandse Connexxion niet langer Belgisch klanten wil vervoeren op 
grensoverschrijdende buslijnen. ABLLOvzw herinnerde dan ook aan haar standpunt 
om een snelbus te voorzien tussen Antwerpen –Sint-Gillis-Stekene-Moerbeke en zo 
naar Gent. ABLLOvzw ijverde samen met de BTTB daarvoor. De Lijn beloofde om in 
de loop van 2003 werk te maken van snelbus 41S tussen Moerbeke en Antwerpen via 
Sint-Gillis waas. 

q Op 13/12/02 signaleerde ABLLO aan de Lijn een aantal verkeerd geafficheerde 
dienstregelingen voor de lijnen 21-22 in Sint-Niklaas (Markt en OLVrouwplein) 

 
• In verband met de havenproblematiek op de Linker scheldeoever werd in overleg met 

de BBL de rechtszaak ingeleid in 1999 verder gezet. Het gaat daarbij over het strategisch 
plan Linkeroever en de situatie van Doel in relatie met Deurganckdok en met de 
Midazones.  

 
• Naar aanleiding van de nacht van de duisternis op 9 nov. 02 vroeg ABLLOvzw aan de 

bevoegde overheden om de verlichting ’s nachts te doven op de tot snelweg omgevormde 
A11/E34 tussen Antwerpen en Moerbeke. Dat gebeurde per e-mail en brief op 18 sep. 02 

 
• ABLLOvzw is erg gewonnen voor windenergie ook in het Waasland.  

q Op 15 jan 02 ging in Berchem een overleg door met ecopower over mogelijke locaties 
voor windturbines in het Waasland.  
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q Op 1 okt 2002 werden de plannen van Fortech vzw bestudeerd. Fortech heeft plannen 
om met de Wase wind cvba’ een aantal turbines te gaan bouwen in Kruibeke.  
ABLLOvzw wil informatie over dat project verspreiden via het groene Waasland om 
zodoende vele kleine aandeelhouders te kunnen vinden. 

q Op 6/11/02 was ABLLO aanwezig op een voorlichtingsvergadering over windenergie 
voor de Beverse bevolking. 

 
• Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van 

rekeningrijden ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8 okt. 92) worden verder bekend 
gemaakt.  
q Op 30/1/02 werd deelgenomen aan een vergadering in Antwerpen over het Masterplan 

Antwerpen (Ir Verbraekel) 
q Op 22/2/02 was er een debat over mobiliteit in Haasdonk. 
q Op 5/3/02 ging er een overleg door met Johan Seynaeve 
q Op 13/11/02 nam ABLLO deel aan een vergadering met de Wase persclub over 

mobiliteit in het Waasland in Sint-Niklaas. 
 
• Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder meer Stekene, Sint-

Gillis Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons 
Streven). Op de lokale agenda worden daar door ABLLOvzw tal van punten naar voren 
gebracht. Ook in diverse GECORO’s die worden opgestart zijn Ablloleden betrokken 
(Sint-Gillis , Beveren, Sint-Niklaas, ...).  

 
• Jenny De Laet zetelt namens de BBL en ABLLOvzw in de Provinciale commissie van 

advies voor RO van Oost-Vlaanderen (PROCORO), Jenny is lid van de raad van beheer 
van ABLLOvzw. Er werd in Gent vergaderd op 10 jan, 14 maart, 16 mei, 13 juni, 22 aug., 
12 sep, 10 okt., 14 nov.2002. 

Op 16-01 2002 werd vergaderd met BBL in Gent over 'Nieuw decreet Ruimtelijke 
Ordening' ; Op 12-02 2002 was er Overlegvergadering GEC 18.30 Maria Hendrikaplein, 
Gent : Op 20-03 2002 over het 'Groene BPA Schauselbroek' Temse ; Op 07-05 2002 
Overlegvergadering 'Stedelijke gebieden' BBL en op 05-11 2002 Bezwaarschrift "BPA 
Schauselbroek' Kasteelstraat, Temse 

 
• Op 19 okt. 02 nam ABLLOvzw deel aan de algemene vergadering van de BBL. Op 24 okt 

02 ging in Brussel een overleg door bij de BBL over de Minasubsidies, bijgewoond door 
medewerkers van ABLLOvzw. 

 
• Medewerkers van ABLLOvzw voerden actie en namen deel aan besprekingen rond het 

mobiliteitsplan Sint-Niklaas: 
q Op 19 mei 2002 werd een open brief aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas 

overgemaakt: ‘Een uitweg uit het verkeersleefbaarheidsdilemma in Sint-Niklaas: Knip 
de ring in twee kammen’ 

q Op 24 juni 2002 is er overleg met ambtenaar J. Goeminne en schepen Vercauteren. 
Daarin werd de buscorridor verder verdedigd. Er werd ook gepleit voor een fietsweg 
door de stad om Hofstaat en Parklaan te verbinden. 

q Op 27 juni 2002 is er een overleg met schepen Vercauteren van Sint-Niklaas en 
schepen Van de Vijver uit Beveren over de fietsinfrastructuur in de Bankstraat – 
Tassijnslaan en over de waaslandroute van Nieuwkerken naar Beveren. 

q Op 2 okt 2002 werd bij het stadsbestuur aangedrongen om ter hoogte van de 
Hoogstraat en de Spieveldstraat de fietsoversteken van het fietspad naar Sint-Gillis te 
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beveiligen. Er werd eveneens gewezen op gevaarlijke situaties voor fietsers ter hoogte 
van de Driekoningenstraat. 

q Op 15 nov. 2002 werd een brief verstuurd aan alle Sint-Niklase scholen over het 
parkeerbeleid met als voorstel het invoeren van een ‘dagparkeerkaart’. 

 
• De opvolging van de beslissing van de rechter (20 nov 2001) voor de sluiting van de 

MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas bleef een erg belangrijk aandachtspunt in 
2002. ABLLO werkt hiertoe inhoudelijk en financieel samen met de werkgroep 
gezondheid en milieu uit Sint-Niklaas. 
Op 1 okt. 2002 werd door de werkgroep milieu en gezondheid een schriftelijk bezwaar 
ingediend bij OVAM betreffende ‘het ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke 
afvalstoffen 2003-2007. 
 

• Op 5 okt 2001 werd met een aangetekend schrijven beroep aangetekend bij minister Dua 
tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen houdende 
het verlenen van de vergunning aan de nv Indaver B, gevestigd aan de Poldervlietweg 
z.n. te 2030 Antwerpen en dat voor het veranderen door uitbreiding van een bestaand en 
vergund industrieel afvalverwerkingsbedrijf, gelegen op de percelen kadastraal bekend 
onder Beveren (Kallo), afdeling 8, sectie A, nrs 100d en 100e, aan de Molenweg z.n. 
Haven 1940 te 9120 Beveren Waas (Kallo). Op 25 oktober werd dit beroep door de 
administratie ontvankelijk verklaard met startdatum van 8 oktober 2001. 
q Op 7 juni 2002 overlegde ABLLOvzw over deze zaak op het kabinet van minister 

Dua.  
q 11 september 02 werd er een overlegvergadering georganiseerd bij Indaver zelf in 

Kallo. Een compromis bleek onmogelijk, vandaar dat ABLLOvzw oordeelde dat de 
procedure voor de Raad van State wordt verder gezet. In november 2002 bleek het 
advies van de auditeur trouwens positief, de visie van ABLLOvzw en van de 
werkgroep milieu en gezondheid werd gevolgd. Uitspraak wordt in 2003 verwacht. 
 

• Op 19 en 20 oktober 2002 organiseerde ABLLOvzw in samenwerking met BBL de Wase 
Huizenkijkdagen. Daartoe was er op 29-01 2002 Bijeenkomst 'Huizenkijkdagen' BBL 
Tweekerkenstraat en op 05-12 2002 een bijeenkomst 'Energienetwerk' BBL, 
Een aantal Wase inwoners stelde hiervoor hun huis beschikbaar en was bereid bezoekers 
te woord te staan. 
Deelnemende inwoners:  
 
Van Royen- Seymortier ;Acacialaan 55 ;9240 Zele 
Luc Maes ; L. De Vochtstraat 78 ; 9120 Beveren 
Meersman-De Bock ; Landmolenstraat 36 ;9140 Temse 
De Brabander-Soetens ; Merelstraat 3 ; 9100 Sint-Niklaas 
 
Ook de media werd verzocht om medewerking (kanaal 3, regionaal nieuws radio2, 
verschillende kranten.  
De medewerking van al deze kanalen zorgde ervoor dat de eerste Wase Huizenkijkdagen 
een groot succes werden: De Wase huizen telden 122 bezoekers die telkens rondgeleid 
werden door de eigenaars 

 
• In 2002 werd door ABLLOvzw opnieuw aandacht besteed aan de fietser in het Waasland:  

q Er werden twee Flyer-turbofietsen aangekocht door ABLLOvzw. Ze werden in de 
loop van 2002 voorgesteld aan diverse politici, ambtenaren en bij diverse 
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gelegenheden aan het grote publiek. De fietsen worden ook uitgeleend om deze 
milieuvriendelijke toestellen verder te promoten. 

q Er werd gewezen op de gevaarlijke situatie die voor fietsers werd gecreëerd aan de 
nieuwe rotonde bij ’t Kalf in Sint-Gillis Waas. 

q Op 30/5 ging er een gesprek door met Marc Verhaeghe, preventiecoördinator 
scholengemeenschap Sint-Nicolaas over de situatie van de fietsende scholieren in 
Sint-Niklaas. Er werd een eerste aanzet gegeven voor een gemeenschappelijke actie 
inde loop van 2003. 

 
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 maken deel uit van de vriendenkring van het Panneweel op en zijn 

aanwezig op diverse activiteiten: diverse rommelmarkten Beveren (jan), Panneweel 
(23 juni), Temse (nov.)… ) , fietstocht op de Dag van de aarde (21 april 02), Open 
natuurdagen met een 35 deelnemers voor een vroegochtendwandeling en een 
natuurzoektocht (5 mei 02) ambachtelijk weekend (24-25 aug 02). Tijdens de dag van 
de natuur (16/11/01) werd samen met de scouts een boomplantactie georganiseerd aan 
de Watergang van de Hoge Landen. Op 23 sep. 02 werd een cultuur- en 
natuurhistorische fietstocht georganiseerde langs de Panneweelfietsroute met een 
bezoek aan de Stenen Beer (gerenoveerde sluis), fort Zandberg en een schildersatelier. 
Op 14 oktober werd een paddestoelenwandeling georganiseerd. En op 8 dec. werd een 
winterse wandeling met 20 deelnemers georganiseerd in de regio Kloosterzande  
(Zeeland). 

q Er wordt een busuitstap georganiseerd naar natuurontwikkelingsprojecten in Zeeland 
op 2 juni 02. Onder meer het Rammegors en het eiland Tiengemeet werd bezocht door 
een 50-tal deelnemers. Dat laatste eiland wordt door natuurmonumenten volledig 
omgevormd tot een natuurgebied. 

q De Panneweelwerkgroep vergaderde onder meer op 13 februari, 10 april, 16 aug., 10 
okt., 11 dec. 2002 in de vergaderruimte van het Panneweel. 

q Tijdens de dag van de aarde (met een 57-tal deelnemers)  werd er een fietstocht 
begeleid. Het thema was de waterhuishouding in de Wase Polders en het 
Stropersgebied. Er werd naar aanleiding hiervan een watermanifest overgemaakt aan 
de bevoegde overheden. Dat resulteerde in een overleg tussen het provinciebestuur, 
het Wase Polderbestuur en de milieubeweging op 31 okt 02. Het toekomstig waterpeil 
in de krekenreservaten zou best gediend zijn met een automatische peilregeling ter 
hoogte van de Saleghemdijk en van de Waterstraat. 

q Een ander knelpunt in het krekengebied werd op 13 feb. 02 besproken met de 
commissie voor monumenten en landschappen: de vissershuisjes langs de kreken. 

 
• In 2002 vergaderde de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de Stropers' niet. Er 

werden wel contacten onderhouden met AMINAL en de afdeling Natuur maar ook met de 
Vlaamse Landmaatschappij over het natuurinrichtingsproject ‘De Stropers’ dat op stapel 
staat. Daarbij werd de vernattingsstudie van ENVICO opgevolgd in een 
begeleidingscommissie, waar Jan Dhollander en Erik Rombaut, bestuursleden van 
ABLLOvzw zijn betrokken. Op 29 jan 02 werd een plaatsbezoek uitgevoerd. In oktober 
2002 werden de bezwaren behandeld door het natuurinrichtingscomité en de commissie 
(17 sep 02 en 8 okt. 02) 
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• Medewerkers van ABLLOvzw werkten mee aan de boomplantactie 2002 die werd 
gehouden op 24 november 2002. 

• Het studiebureau Econnection is door de rechter als expert aangesteld voor de rechtszaak 
die door Natuurpunt werd gewonnen tegen het RVK-comite Meerdonk. Er werd advies 
gegeven aan dit bureau inzake de gewenste natuurcompensaties in de regio. Verschillende 
bijeenkomsten werden ter plaatse gehouden om tot een verzoeningsvoorstel te komen met 
het polderbestuur en het RVK-comité (5 april 02) 

 
 
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 
op 23/1 27/3 , 29/5 , 4/9 , 23/12/2002 

• De site www.ABLLO.be werd verder opgebouwd en geactualiseerd. 
• In de procedure gevoerd voor de rechtbank inzake een bouwovertreding op de 

stuifzandrug van Belsele (de zaak Picavet) besliste de rechter een vordering tot afbraak in 
te stellen met herstel in de oorspronkelijke toestand van het terrein. 

• Van 19-23 maart 2002 namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis naar 
Duitsland (regio Freiburg im Breisgau).  Thema’s waren duurzaam bouwen, duurzaam 
omgaan met water, verkeer, energie en materialen.  

• Op 28 jan 02 gaat er in Belsele onder impuls van de Raaklijn een spoedvergadering door 
met buurtbewoners omtrent het geplande bufferbekken nabij de populierenwijk en wordt 
er een bezwaarschriftenactie op het getouw gezet: meer dan 200 bezwaarschriften worden 
in februari verzameld. 

• Op 5 juli 2002 wordt het Sint-Andriesbosje en de Sint-Andrieswegel geopend in 
aanwezigheid van 140 mensen. 

 
 
 
Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO 

vzw op 4 februari 2003 en goedgekeurd. 
 


