
 
Memorandum Stramin 
 

Over het beleid en de beleidsplannen en de administratieve omkadering 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding Onze relatie met ambtenaren, het beleid  en de rol van Stramin hierin 
Omschrijving actie 1. Belangrijk in de uitvoering van de beleidsplannen is de onafhankelijkheid waarin de 

ambtenaren hun werk kunnen doen. 
2. Belangrijk voor Stramin is dat de bevoegde schepen zich in het domein natuur en 

milieu, met raakvlakken  i.v.m. landbouw, toerisme, mobiliteit,... inwerkt met kennis 
van zaken en deze ook durft verdedigen binnen het college. 

3. De Stramin dient  erkend te worden als een ernstig adviesorgaan dat meer financieel 
ondersteuning mag krijgen; lees: de subsidiëringen naar verenigingen optrekken.  

4. Het is belangrijk dat op beleidsniveau: 
• de schepen van milieu ook duurzaamheid als bevoegdheid krijgt.  
• Op het niveau “plannen en ontwikkelen” dienen de  natuurambtenaar, 

duurzaamheidambtenaar en de administratieve diensten versterkt te worden.  
• Een trage wegenambtenaar wordt aangeworven. 
• De milieupolitie regelmatig deelneemt aan de vergadering van Stramin (op vraag) en 

bij klachten ook daadwerkelijk optreedt en meedeelt aan betrokkenen. 
5. Wij vinden het belangrijk dat de huidige beleidsplannen verder uitgevoerd worden en 

zelfs aangevuld worden of bijgestuurd waar nodig. Hieronder verstaan wij: 
• het witboek 
• het milieubeleidsplan (vroeger GNOP) 
• het gemeentelijk structuurplan  
• de vroeger gemaakte studies van het GNOP, en nog niet uitgevoerde acties rond de 

‘Belselebeekvallei’ opnemen en uitvoeren. 
• De samenwerking met het regionaal landschap handhaven. en de noodzakelijke 

budgetten vrijgemaakt worden voor de verwezenlijking van onze doelstellingen.  
6. Bij een bouw- of milieumisdrijf  wordt een administratieve boete of compensatie  

opgelegd. Deze boete of compensatie is te nemen of er wordt geen regularisatie 
verleend. De opbrengsten van milieudelicten kunnen gestort worden in een 
groenfonds. 

7. Bij het opvolgingsbeleid dient er alerter gereageerd te worden. Hier dient de 
milieupolitie een betere omkadering te krijgen. Aan de interventieploegen van de 
politie  dient er een basiskennis wat milieu betreft aangeleerd worden. Hierbij denken 
we ook aan de stadswachters en wijkagenten, als bewakers van de leefomgeving, hun 
bijdrage te leveren door overtreders aan te spreken en hardleerse overtreders te 
melden? 

8. Voldoende mankracht en samenwerking voorzien tussen de milieupolitie, de dienst 
vergunnen, om milieudelicten tijdig te voorkomen of tijdig te stoppen. Deze diensten 
moeten misschien meer samen zitten. 

9. Een gemachtigde ambtenaar rond milieudelicten is geen  overbodige luxe maar een 
noodzaak. 

 
 

Thema 1. Bestuur en interne organisatie  
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

 
 



 
 
 

Over het gewenste natuurbeleid rond bossen 
 

Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren naar meer natuur voor iedereen en bereikbare bos- en 

natuurgebieden voor iedereen 
Omschrijving actie 1. Bosuitbreiding : mogelijkheid om bossen te maken van landbouwgronden, hiervoor 

zouden subsidies bekomen kunnen worden. Bossen die eigendom zijn van het OCMW 
publiek toegankelijk maken (oplijsting). In Nieuwkerken primeert de landbouwfunctie 
en dit dient ondersteund te worden en versterkt volgens het GRS Sint Niklaas). 
(memorandum dorpsraad Nieuwkerken). 

2. Samenwerking met bosgroep bestendigen. Boseigenaars ondersteunen en subsidiëren 
die een omschakeling doen van naaldbos naar loofbos met inheemse soorten. De 
aanplant van inheemse (autochtone) bomen in het algemeen stimuleren en zelf ook 
het voorbeeld geven. 

3. Op een duurzame manier openbare bossen en/of bosparken beheren. Het bos in het 
Hazenpad in Nieuwkerken aantrekkelijker maken  voor educatie en spel van beide 
nabijgelegen schoolgemeenschappen. Heeft nood aan meer onderhoud (regelmatig 
gras maaien en netels ).  

4. Het  bosreservaat de Heirnisse en de Fondatie, verder blijven beschermen. De 
inrichting van de Weimanstraat ter hoogte van Heirnisse-Fondatie dient zo te 
gebeuren dat rekening gehouden wordt met de veiligheid voor zowel mens, 
boommarter als ree.  

(Zie memorandum Dorpsraad Sinaai) 
5. De Z-vormige bosstructuur versterken en herstellen over de deelgemeenten heen. Het 

bosgebied van Hanewee-Luitentuit is een uitloper en dient hierbij de 
nodige aandacht te krijgen door het gebied in zijn algehele variatie te 
gaan versterken rond KLE 

6. Enkel de legale verspreide recreatieve weekendverblijven in alle bosgebieden kunnen 
blijven. Permanente bewoning dient gebannen te worden in de zones voor 
verblijfsrecreatie.  

7. Extra speelbossen zijn nog mogelijk maar we vragen hierin goed overleg tussen de 
jeugddienst en de natuurambtenaar. Beschikbaarheid van voldoende personeel voor 
het onderhoud?. De dorpsraad is geen vragende partij voor realisatie van een 
bijkomend speelbos aan de spoorweg in de Heihoekstraat i.v.m. de veiligheid.(zie 
memorandum dorpsraad Nieuwkerken) 

8. Aandacht om de open ruimte corridor tussen Nieuwkerken en Sint Niklaas (RSV) en het 
groene karakter van de Westakkers te behouden. (zie ook memorandum dorpsraad 
Nieuwkerken) 

 
Thema 2. Natuur en milieu 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)  

 
 

Over het gewenste natuurbeleid rond Beken en grachten, poelen en rootputten: 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren om water ruimte te geven 



Omschrijving actie 1. Een  goede waterhuishouding dit zowel in de bebouwde als in onbebouwde gebieden. 
De grachten terug open maken waar mogelijk is. 

2. Wateroverlast voorkomen kan door de stedenbouwkundige verordening te koppelen 
aan de watertoets. Geen bebouwingen toelaten in een overstromingsgebied. De 
wateroverlast in de Zeeveneekhoek, Poel- en Steenbeekstraat is het gevolg van de 
grootschalige uitbreiding van de Wallenhofwijk. In een van de drie nog te ontwikkelen 
zones zijn een 60 tal woningen met losstaande  garages gepland. Zijn er ingrepen 
voorzien om het regenwater te bufferen. ( zie memorandum dorpsraad Nieuwkerken)  

3. Het drie-jaarlijks rolpatroon voor het onderhoud van grachten blijven aanhouden. De 
ploeg die dit onderhoud doet een checklist meegeven zodat zij onregelmatigheden 
zoals onwettige overwelvingen, dumpingen, lozingen en milieudelicten in de 
onmiddellijke omgeving van de veelal afgelegen grachten kunnen detecteren en 
melden.  

4. De lozingen, via gewestelijke banen zoals de N70,  in waterlopen van 1e, 2e en 3e 
categorie aanpakken en overleg opstarten met het gewest. Afvalwater afsluiten en 
regenwater aankoppelen aan de waterlopen verder uitvoeren. 

5. Inventariseer de knelpunten en neem ze mee op in het uitvoeringsplan op basis van 
de zoneringsplannen. 

6. Alle overstromingsgebieden bemestingsvrij maken wanneer ze in pacht worden 
gegeven van de landbouw. 

7. De vele poelen en rootgrachten die de gemeente telt beschermen, herwaarderen, de 
subsidies rond onderhoud aantrekkelijk maken en desnoods materiële hulp aanbieden 
aan de eigenaars ervan. De poelen en rootputten die aan het verzanden zijn herstellen 
en terug laten ontwikkelen. Graag aandacht om het landelijk karakter van de 
relictzone Ekelstraat in Nieuwkerken met zijn rootputten , bolle akkers en populieren 
te versterken. (memorandum dorpsraad Nieuwkerken) Poelen op een duurzame manier 
in verkavelingen integreren. 

8. Brongebieden van de waterlopen beschermen. Het deelbekkenplan van het kanaal van 
Stekene is hier de leidraad. 

9. De actiepunten rond het bekken van de Belselebeek dat nu opgenomen is in het 
deelbekken van het Kanaal van Stekene uitvoeren. 

10. Een actief beleid voeren i.v.m. wandel- en fietsmogelijkheden  langsheen waterlopen. 
Overleg tussen de buurgemeenten in dit kader opstarten. (Molenbeek) 

11. Buffergebieden en overstromingsgebieden in woonkernen uitbreiden. Vijvers in parken 
en tuinen aansluiten op de waterlopen. Is het niet zinvol om bij de realisatie van het 
Parkbos in Nieuwkerken regenwater van de omliggende woonzone ernaar af te leiden 
om te vermijden dat de vijver en grachten gedurende een lange periode van het jaar 
droog staan. 

Thema 3. Natuur en milieu 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

Over het gewenste beleid rond natuurgebieden en reservaten: 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren voor de versterking van toegankelijke en niet toegankelijke 

natuurgebieden en natuurreservaten 
Omschrijving actie 1. Er moet zeker werk gemaakt worden een groen RUP in het  valleigebied langsheen 

Moervaart en kanaal van Stekene.  
2. In het valleigebied dient natuur, zeker binnen de aanwezige natuurgebieden, de 

hoofdfunctie te zijn. (Zie memorandum Dorpsraad Sinaai) 



3. Blijvend de nodige middelen voorzien voor eventuele tussenkomst bij aankoop van 
gronden in het kader van de oprichting van erkende natuurreservaten. 

4. Ondersteuning blijven bieden voor educatieve natuurparken. In dit kader voorstellen 
formuleren om ook in andere deelgemeenten natuurreservaten te ontwikkelen. 

5. Aandacht voor de toegankelijkheid van het parkbos voor scholen, jeugdbewegingen en 
senioren uit het woon- en zorgcentrum. (zie memorandum dorpsraad Nieuwkerken. 

 
Thema 4. Natuur en milieu 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

Over het gewenste beleid rond ecologisch beheer van landschappen en landschapselementen, bermen, parken 
en tuinen: 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren om ecologisch te werken rond het openbaar terrein en open  

landschap (voortzetting van de actie) 
Omschrijving actie 1. Behoudsbeleid blijven nastreven voor ons landschap: populieren en bolle akkers met 

wilgen. 
2. Het bermbeheer uitbreiden naar goede afspraken bij nutsbedrijven, om aandacht te 

hebben voor het wortelgestel van bomen ingeval leidingen gelegd worden.  Eventueel 
onderdoorpersingen opleggen. 

3. Dwingende afspraken maken met nutsbedrijven, landbouw, bedrijven en particulieren 
in verband met het gebruik van pesticiden en herbiciden. Het verbieden om geen 
pesticiden te gebruiken op het publiek toegankelijk domein maakt daar deel van uit. In 
dit kader algemene aanbevelingen doen voor het ecologisch beheer van verhardingen 
in het kader van pesticidenreductie.  Het opvolgingsbeleid dient scherper gesteld te 
worden. 

4. Zorg dragen voor de bermen, vrij houden van allerlei rondslingerend vuil. Bestrijding 
distels in de bermen niet via herbiciden. Minstens 2x/jaar maaien en afvoeren. Echte 
probleembestrijding van distels in de bermen ‘ad hoc’ behandelen. De bermen van de 
fietsweg  langs het Pietje Waaspad tussen het station van Nieuwkerken en de grens 
met Beveren zijn overwoekerd door distels. De zaden verspreiden zich over grote 
afstand en zijn een overlast voor de omliggende landbouwgronden. ( memorandum 
dorpsraad Nieuwkerken). Aanplantingen van bomenrijen in landelijke straten en 
dreven uitbreiden en in samenspraak met de landbouw streven naar struwelen. 
Blijvende aandacht rond bijenvriendelijke bomen en struiken in bermen. (vb. kwade 
plas) Aandacht voor maatregelen rond soortbescherming: vb. nestkasten, en acties: vb. 
dier van het jaar blijvend karakter geven en ondersteunen. 

5. Aandacht voor de trage wegen in het landschap: weer in ere  herstellen, (her) openen. 
De gemeenteraad heeft de heropening van de Heihoekwegel en Marktwegel unaniem 
goedgekeurd in 2015. Frustrerend voor de vrijwilligers, die de trage wegen 
geïnventariseerd hebben en de vertegenwoordigers van verenigingen en inwoners , 
betrokken bij de adviesnota en wenselijkheidskaart .(memorandum dorpsraad 
Nieuwkerken). De Boschwegel en het gedeelte Dorpswegel achter de begraafplaats in 
Nieuwkerken beter toegankelijk maken voor naar school fietsende jeugd  

6. Bermbeheer handhaven en niet toegeven aan vervroegde maaibeurten, wel voorzien 
indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de weggebruiker en de 
toegankelijkheid van trage wegen. 

7. Vervuiling in bermen tegengaan door actief te participeren bij de statiegeldalliantie 
8. Actief meewerken aan acties ter bevordering van het open landschap, lintbebouwing 

en verspreide bewoning ontmoedigen. 



9. Graag een groene gordel rond het containerpark en de terreinen van de Schakel als 
groene zone bestendigen. (memorandum dorpsraad Nieuwkerken) 

10.  Aanplantingen van bomenrijen in landelijke straten en dreven uitbreiden. Het 
plaatsen van geveltuinen en de aanleg van groendaken blijven promoten en 
ondersteunen.  Blijvende aandacht rond bijenvriendelijke bomen en struiken in 
bermen. Aandacht voor maatregelen rond soortbescherming: vb. nestkasten, en 
acties: vb. dier van het jaar blijvend karakter geven en ondersteunen. 

11. Behoudsbeleid blijven nastreven voor ons landschap : populieren en bolle akkers met 
wilgen.  Behoud en versterken van de ondersteuning van Kleine landschapselementen, 
zowel heraanleg als het onderhoud. 

12.  Het bermbeheer uitbreiden naar bindende afspraken met nutsbedrijven, om aandacht 
te hebben voor het wortelgestel van bomen ingeval van aanleg van leidingen. Indien 
nodig onderdoorpersingen opleggen; De bewijslast ivm correct uitvoering van de 
werken bij de aannemer leggen : de aannemer bewijst met foto’s  

Zijn werkwijze.   Reden : vermijden van tijdsverlies bij de controlerende ambtenaar, en 
vooral kat en muis spel vermijden tussen aannemer en ambtenaar. 

Thema 5. Natuur en milieu 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

Over het gewenste milieubeleid rond duurzame energie 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren om het duurzaam met material en energie om te springen 
Omschrijving actie 1. Energieverbruik doen dalen door een gunstig renovatieklimaat te creëren. 

2. Creëer een energievriendelijke sociale huisvestiging. 
3. Bewustmaking tot gedragsverandering om energiezuinig aankopen te doen via de 

stadskroniek de jacht op energie bekendmaken.  
4. De gemeente moet zelf het voorbeeld geven door over te schakelen op 100% groene 

stroom. De stad koopt sinds 2011 100% Europese,  groene stroom. De inwoners blijven 
aanmoedigen dit ook te doen vb. Via groepsaankopen. Het kostenplaatje van Eandis in 
de energieprijs in vraag stellen.  

5. Investeren in de lokale opwekking van energie. We blijven aandringen op de 
oprichting van een houtpulpvergassings- of vergistingsinstallatie als groen stroom 
energievoorziening in de regio. Het talrijke houtafval van het knotwilgenbestand kan 
op deze wijze gevaloriseerd worden , wat bovendien het onderhoud en het behoud 
van onze knotwilgen ten goede komt. Een combinatie met mestverwerking dient 
onderzocht te worden. 

6. Zoeken naar geschikte locaties en werken aan een gemeentelijk windturbinebeleid, 
waarin de gemeente en burgers kunnen participeren. 

Thema 6. Natuur en milieu 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

7. Over het gewenste milieubeleid rond een duurzaam aankoop- en afvalbeleid 
 

Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren om het duurzame aankoop- en afvalbeleid te bestendigen 
Omschrijving actie 1. Bij alle aankopen dient er rekening gehouden te worden met milieu- en sociale 

criteria. Kies waar mogelijk voor lokale producten, en anders voor fair trade. 



2. Verder blijven streven naar een afvalarme gemeente. De stickers om reclamedrukwerk 
te weigeren, actief aan de burgers bezorgen. 

3. Elk kind draagt ongeveer 1 ton afval bij onder de vorm van luiers. Het stimuleren van 
het gebruik van herbruikbare luiers door middel van een luierpremie doet de 
hoeveelheid restafval aanzienlijk dalen. 

4. Het  afvalbeleid is gericht op afvalvoorkoming en hergebruik. Hierbij is het 
noodzakelijk dat 
- de stadsdiensten als voorbeeldfunctie fungeren 
- thuis composteren aangemoedigd wordt, 
- sluikstorten streng bestraft wordt. 

5. Het delen van gebruiksvoorwerpen en gebouwen aanmoedigen.  Autodelen (Cambio) 
en co-housing introduceren en uitvoeren. 

6. Zwerfvuil en hondenpoep tegengaan door overtreders en sluikstorters actief op te 
sporen,hun erover aan te spreken en hardleerse overtreders bestraffen. Sneller 
leegmaken van vuilnisbakjes in de dorpskern, vuilbakken aanpassen om te vermijden 
dat bewoners hun restafval erin dumpen.  

7. Sensibilisering naar de bevolking , de scholen, wielrenners en mountainbikers toe en 
opruimacties voor zwerfvuil op touw zetten. De inzetting van de Wase werkplaats tot 
milieuhygiëne in de buitengebieden is een mooi voorbeeld. Het statiegeld actief 
ondersteunen door projecten aan supermarkten. 

8. De statiegeldalliantie ondersteunen 
9. Openbare restgronden ter beschikking stellen om ecologisch te tuinieren. We denken 

aan de MIWA-locatie, 
10.  Maatregelen naar burgers om ze te stimuleren naar meer biodiversiteit in de tuin en 

infiltratie rond de woning 
Thema 8. Natuur en milieu 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

8. Over het gewenste milieubeleid rond hinder en vervuiling 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding We blijven ijveren om alle vormen van hinder en vervuiling tegen te gaan 
Omschrijving actie 1. De hinder op evenementen, feestelijkheden, kerstmarkten, oudejaarsavond enz. neemt 

geleidelijk toe. Het lokale gemeentelijk reglement hier aanpassen. (wisselbekers in 
alle omstandigheden) 

2. Hinder bij grote wielerwedstrijden  en  mountainbikes reguleren en voorkomen + 
optreden tegen het dumpen van drankrecipienten en gels. 

3. Lichthinder op openbaar domein en bij particulieren blijven tegengaan. 
4. Vuurwerk omwille van fijn stof, lawaai en restafval voorkomen. 
5. Ballonetjes die opgelaten worden laten bestaan uit composteerbaar material (verkoop 

op evenementen) 
6. Vervuiling tegengaan door sensibilisering en ondersteuning van acties zoals “schoon 

volk” jaarlijkse zwerfvuilacties… 
7. Bouwbedrijven de omgeving proper laten houden.(rondslingerend isolatiemateriaal, 

strips …). Er op toezien dat fietspaden na bouwwerkzaamheiden in hun oorspronkelijke 
staat heraangelegd worden (o.a.Vrasenestraat). 

8. Lage emisie-zone instellen over de stadskern en dorpskernen 
Thema 9. Natuur en milieu 



Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

9. Over de gewenste ruimtelijke ordening  en verantwoord gebruik van de open ruimte  
Geformuleerd door Stramin 
Aanleiding De open ruimte staat in verdrukking en daar springen we best spaarzaam mee om 
Omschrijving actie 1. Groene en blauwe RUP’s opmaken, waarbij ruimte wordt gereserveerd voor  natuur en 

water. De gebieden inrichten en openbaar maken met een netwerk van wandelpaden. 
2. Inbreiden om open ruimte te sparen. Ruilbestemmingen via RUP’s. Via deze RUP’s 

voorwaarden opleggen rond duurzaam bouwen. 
3. Voer een groennorm in van minimum 75 m² per woning. Maak ook werk van een 

groentoets, die er voor zorgt dat het aangeplant groen ook effectief milieu-, natuur en 
economische voordelen oplevert. Besteedt in dit kader aandacht aan de inplanting van 
groen in de planningsfase van een nieuw infrastructuurproject. 

4. Inwoners die in een straal van 500 m geen groenvoorzieningen hebben, hebben een 
lagere woonkwaliteit. Voorzie daarom in bereikbaar groen voor alle inwoners van de 
gemeente. Groen uitzicht van de drie dorpen versterken door actief mee te werken aan 
voortuinen 

5. De gemeente beschikt vaak zelf over heel wat groen of braakliggende terreinen die 
ingericht en opengesteld kunnen worden: OCMW-gronden, gemeentelijke 
eigendommen, pleinen, bermen, … 

6. Problematiek van de maneges die er bijkomen via drogredenen : het begint als een 
stoeterij of  kwekerij maar wordt uiteindelijk geregulariseerd. 

7. Zonevreemde toestanden aanpakken en niet bestendigen via regularisaties. 
8. Woonerven creëren, straten omvormen tot veilige en gezellige plekken. 
9. Verhoog de leefbaarheid van de kernen en verbind ze door een groene 

lijninfrastructuur. 
10. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en gemeentelijk structuurplan Sint Niklaas  

bepaalt om de open ruimtecorridor tussen Sint Niklaas en Nieuwkerken te vrijwaren 
en woningen te concentreren in de kern. De Clementwijk en het verkavelingsvoorstel 
in het bolleakkergebied van de Olmenstraat zijn in tegenspraak met de doelstellingen 
van het RSV. Het beleid om landbouwgrond te onteigenen en als bouwgrond vrij te 
maken is onbegrijpelijk als er nog woonuitbreidingsgebieden beschikbaar zijn die 
beantwoorden aan de criteria van het RSV. (memorandum dorpsraad Nieuwkerken)   

11.  De ambities die men stelt rond betonstop inbouwen in grote bouwprojecten.  
12.  De vloerindex bij elke bouwaanvraag instellen. 
13.  Verplichting fietstalling in nieuwe verkavelingen, mensen zonder auto (parkeerplaats 

belonen), geen parkeerplaatsen, maar één parkeerplaats voorzien in nieuwe 
verkavelingen 

14.  Flexibel zijn met tijdelijke voorzieningen van (popup-) mantelzorg (een tijdelijke 
woon-unit in een tuin) zodat de meestal grote ouderlijke woning vrijkomt en kan 
opengesteld worden, gesplitst worden. 

15.  Het beleid leeft het gemeentelijk structuurplan en het witboek 2012-2018 (actieplan 
84) strict na. Zie hiervoor het dossier AZ-Nicolaas. In dit dossier verwijzen we naar de 
verkwisting van kostbaar landbouwgebied .Dit bestuur streeft naar een volledige 
verhuis. We vragen aan het volgende bestuur om het hospital in het stadshart te 
houden.  

In de bindende bepalingen van dit GRS staan ambities die men niet volgt : 
• De compacte stedelijke kern als compacte verweven woonstad en stedelijke spil 

van het Waasland (p. 330). 



• De stedelijke (bus)corridor station – Grote Markt – Waasland Shopping Center 
als ruimtelijke drager van de gemengde woonstad (p. 336). 

• De  opmaak van een actieplan voor de inpassing van de regionale voorzieningen 
in de gemengde woonstad, met de uitwerking van strategische projecten voor 
de voorzieningencampussen … Hospitaalstraat, Parklaan (p.336). 

• Het stadsbestuur neemt initiatieven om de natuurlijk-landschappelijke waarde 
van de Z-vormige bosstructuur te versterken, rekening houdend met het 
aanwezige multifunctionele gebruik (p. 334). 

Thema 10. Natuur en milieu 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

10. Over de gewenste inrichting van stationsbuurten 
Geformuleerd door Stramin 
Aanleiding De open ruimte staat in verdrukking en daar springen we best spaarzaam mee om 
Omschrijving actie Afspraken maken met INFRABEL rond milieuzorg (bermbeheer) en infrastructuur en 

hierbij actief overleg met de NMBS opstarten: 
 

1. Een onderzoek instellen om de bereikbaarheid via insteekjes te verkorten in tijd en 
afstand. Bereikbaarheid  via fietspaden optimaliseren. 

2. Bajonetligging perrons in de deelgemeenten onderzoeken en een actief overleg 
opstarten met de NMBS. Hierbij parkeermogelijkheid creëren aan beide zijden. 
(haalbaarheid omvorming perron Nieuwkerken richting Antwerpen?)  Bajonetligging 
aan de stations zal de filevorming sterk verminderen. Bij toepassing van dit principe 
hoeven er geen overwegen gesloten te worden. Bij eventuele afsluiting van een 
overweg voor gemotoriseerd verkeer mag de voetganger en fietser geen slachtoffer 
worden. 

3. Parkeerplaats auto’s herschikken en optimaliseren 
4. De verlichting rond de stationsomgeving optimaliseren 
5. De klokken duidelijk zichtbaar ophangen en informatievermelding via de centrale 

verbeteren. 
6. Schuilplaatsen vergroten en de perrons verbeteren of heraanleggen,  
7. Bij de spoorwegovergangen borden hangen om de motor af te zetten, idem voor 

wachtende ouders in een auto in de onmiddelijke omgeving van scholen . 
8.  De visie van ABLLO rond het derde spoor volgen. (zie fiche 11) 

Thema 11. Natuur en milieu 
12. Mobiliteit 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

11. De spoorlijnen en de stations versterken in hun rol voor veel meerduurzame mobiliteit 
Geformuleerd door Fred Van Remoortel, ABLLO vzw 
Aanleiding 1. Spoorstrategie Waasland,  

2. Basisbereikbaarheid met op het eerste niveau het treinnet, 
3. Derde Spoor Sint-Niklaas – Lokeren (project van Infrabel en MOW)  

Omschrijving actie Er is de visie, dat het autogebruik moet verminderen naar 50% van de verplaatsingen 
(ipv bijna 70% nu). Dit wordt ook wel het STOP-beginsel genoemd. Dit is een grote 



ambitie, waarbij de spoorlijnen, de treinen, de  stations en het aansluitend lokaal 
vervoer ferm opgewaardeerd moeten worden.  Het betreft:  

- de opwaardering van de bestaande vier stations in de stad, mogelijks uitgebreid 
met station Sint-Niklaas-Oost op lijn 54 aan de N70/R42. 

- Wegwerken van de overwegen nabij de stations en ze toch goed toegankelijk 
maken. 

- Stations uitrusten met op groei berekende overstapvoorzieningen: pleinen, 
halten, stalling, deelauto, taxi, K&R en parking 

- Stedenbouwkundig ontwerp van de pleinen met kwaliteitsvolle inpassing van 
de voorzieningen, de ontsluitingsroutes en de ongelijkvloerse kruising (ipv de 
overweg) 

- Opwaardering van de treindienst: strak om het half uur, naadloos toegankelijk 
en snel en overstapvrij tot in Gent en Antwerpen, c.q. Mechelen, Brussel 

- Lijn 59, tevens afgestemd op gemengd karakter van de lijn: stoptreinen, 
sneltreinen en goederentreinen in één samenhangend concept 

- Dit alles betrouwbaar, veilig, milieuvriendelijk; dus ook met geluidsschermen, 
preventie  zelfdoding, geen barrièrewerking in het weefsel; 

- Dit moet in gezamenlijk overleg binnen de vervoerregioraad, want van Infrabel 
alleen kunnen we dit niet verwachten.. 

Thema 6. Mobiliteit 
 

 
 
 

12. Over de inrichting van de kernen 
Geformuleerd door Stramin 
Aanleiding De toegankelijkheid van de fietser en voetganger optimaliseren 
Omschrijving actie • De kernstraten zodanig inrichten dat de verkeersveiligheid van elke gebruiker 

gegarandeerd wordt. In het bijzonder moeten we letten op het comfort van de 
zwakke weggebruikers. Gebruik maken bij de inrichting van duurzaam 
materialengebruik.  

• Bereikbaarheid van de kern per fiets aanpakken ,al jaren de vraag van de 
dorpsraad van Nieuwkerken voor fietsers vanuit de Nieuwkerkenstraat aan de 
lichten, de fietspaden mogen hier breder zijn en dienen desnoods overbodig 
gemaakt te worden in autoluwe delen. 

• Bereikbaarheid voor wandelaar verbeteren door insteekwegels te creëren. 
• Aandacht voor de toegankelijkheid van de straat en plein voor personen met 

een handicap: toegankelijke haltes, gebruik van blindegeleidetegels, 
verkeerslichten uitgerust met rateltikkers voor blinden en slechtzienden, … 

• Openbaar vervoer: uitstulpende haltes uitbreiden  in de bebouwde kom, 
verkeerslichtenbeïnvloeding of aparte beddingen bij druk verkeer, comfortabele 
toegankelijke bushaltes met informatievoorziening. 

• Binnen de bebouwde kom zone 30 invoeren en maatregelen nemen die het 
verkeer afremmen (bv. wegversmalling of de aanleg van rijwegkussens of 
verkeersdrempels). 

• Inrichting van straten waar de auto niet centraal staat: bv. Fietsstraten 
(permanent) waar de fiets voorrang heeft op het autoverkeer, uitbouw van 
voetgangerszones waar auto’s niet toegelaten worden, inrichting van 
speelstraten tijdens vakantieperiodes(tijdelijk). 

• Omgeving rond kerken en andere monumenten zoals gemeentehuis, 
Reynaertbank,  pastorie , oude woningen parkeervrij maken en groener 
inrichten.  



• Voorkomen dat er conflicten ontstaan bij het parkeren met andere zwakke 
weggebruikers. Veel zelfstandigen nemen zelf met hun personeel de openbare 
parkeerplaatsen in. De zelfstandigen aanmoedigen om deze plaatsen open te 
laten voor hun eigen klanten. 

• Waterbuffering in de kernen onderzoeken en mogelijk maken en deze zone’s 
inrichten en openbaar maken. Vijvers in grote tuinen en parken in de kernen 
aansluiten op de waterlopen. Parkzone Wallenhof : zie fiche 3 punt 2.  

• Kernpleinen speelvriendelijker helpen maken 
• Duurzame en inheemse (autochtoon) beplanting in de kernen. Het bijsnoeien 

van bomen waar nodig is een noodzakelijk onderhoud; het kandelaren van 
bomen is enkel nodig waar hinder kan optreden. Terugdringen van éénjarige 
beplanting als groenvoorziening. Plantenkeuze ter bevordering van nuttige 
insecten ( bestuivinginsecten) 

• Het bannen van het doorgaand zwaar verkeer en uitzonderlijk vervoer is 
aangewezen door een milieuzonering in te voeren. 

• Het huidige ziekenhuis is wél prima bereikbaar te voet, met de fiets, de bus en 
eveneens met de auto. Daarom kiezen wij voor inbreiding van AZ Nikolaas in 
het par . In de kern van Sint-niklaas is  een stedelijke(bus) corridor voorzien op 
maat van voetgangers, fietsers, bus en bestemmingsverkeer. Deze corridormet 
vele centrumfuncties is voor ieder goed verbonden met stad en streek en dient 
te worden gerespecteerd door AZ-Nicolaas in het centrum te houden.? 

 
• Zie het dossier van ALLO 

 
Thema 13. Natuur en milieu    +     6     Mobiliteit 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)    

 
 
 
 
 
 
 

13. Over de gewenste mobiliteit in het buitengebied 
Geformuleerd door Stramin 
Aanleiding De  verbindingen tussen kern en buitengebied optimaliseren 
Omschrijving actie 1. Fietspaden in buitengebied verbeteren of aanleggen Een fietsweg aanleggen als 

verbinding tussen de twee delen van de Klompenmakerstraat (memorandum 
dorpsraad Nieuwkerken) 

2. Voetpaden aanleggen met waterdoorlatende klinkers of tegels.o.a. Turkyenstraat in 
Nieuwkerken (memorandum dorpsraad) 

3. Groene lanen inrichten met aandacht voor N70 als groene stadsader gepland voor 
2012. In het gedeelte tussen het Ster en de Kwakkelhoek  is er ruimte voor meer 
groen. 

4. Bushaltes (ook belbus) in buitengebied gebruiksvriendelijk maken 
5. De openstelling van trage wegen versnellen 
6. Herstel trage wegen en stel een onderhoudsplan op. Stimuleer je inwoners om de 

trage wegen te gebruiken door trage wegenplannen, naambordjes of vermeld de 
wegen op het stratenplan.  



7. Stel een subsidiereglement op voor inwoners die voetwegen onderhouden. 
(wegelspotters invoeren) 

8. Onderzoeken en vastleggen van mountenbikeroutes met bijzondere aandacht voor 
wegels die hiervoor niet geschikt zijn 

9. Onderzoeken en vastleggen van paardenroutes 
10. Het landelijk karakter van onze rustige wegen (Blindestraat, Zeveneeckhoek en 

Poelstraat ) vrijwaren van sluipverkeer. 
11. Trage wegen in de omgeving van Olmenbos openen. 
12. Fietspaden niet meer onderbreken door de op en afritten, de regel omkeren (de auto 

neemt de hindernis en niet de fietsers 
13. Fietsenstallingen opdrijven in grote parkeergarages 
14. Slimme verlichting langs landelijke fietswegen 
15. Meer openbaar vervoer in de late uren van de kern naar de buitengebieden 
16. Aanpassing verkeersborden i.v.m. spedelec. (klasse A) + een uniforme 

snelheidsaanduiding 
Thema 6     Mobiliteit 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

14. Over gewenste duurzame landbouw 
Geformuleerd door Stramin 
Aanleiding De samenwerking met de landbouwraad verhogen  
Omschrijving actie 1.  Extensieve landbouw in overstromingsgebieden 

2. De samenwerking van de landbouw en de jacht, zoals op onnatuurlijke manier 
bijvoederen mag niet leiden tot verstoring van de natuurlijke fauna. 

3. Educatie in goedwerkende landbouwbedrijven aanmoedigen, hoevetoerisme en 
buurderij dienen alle kansen te krijgen 

4. De lokale producten vanuit de biologische landbouw stimuleren op boerenmarkten ?. 
5. Ophogingen in landbouwgebieden vormen een probleem.  De wetgeving specificeert 

niet precies wat een aanzienlijke verhoging is.  Er kunnen dan meningsverschillen 
ontstaan over het begrip wijzigen van aard en functie hetgeen een criterium is. 
Probleem vormt dikwijls de vervuilde grond die gebruikt wordt om op te hogen. We 
dringen aan op een lokaal reglement op dit vlak.  naar aanleiding van de 
ruilverkaveling in 2003 vervuilde grond gedumpd is en aan de melding geen gevolg is 
gegeven.  

6. Speciale aandacht geven aan het Landschappelijk waardevol agrarisch gebied van 

het Lokerse Houtland 
(Zie memorandum Dorpsraad Sinaai) 

7. Label diervriendelijke landbouw introduceren. 
Thema 14. Werken en ondernemen  
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)   

 
 

15. Over De Spaerlaer 
Geformuleerd door De Raaklijn en Stramin 
Aanleiding Visie rond landbouwgebied De Spaerlaer 
Omschrijving actie 1. In het gebied tussen Hoge Bokstraat, Omloopdreef, Moortelhoekstraat, Gentstraat en 

Nauwstraat is het wenselijk om de  



huidige hoofdactiviteit, landbouw, weerbaar maken voor de 21ste eeuw: inzetten op 
moderne vormen van landbouw (vb. cradle to cradle principe in de praktijk omzetten, 
biolandbouw stimuleren, buurderij, stadslandbouw…) 

2. Daarnaast heeft het gebied veel potentieel wanneer het aanwezige groen-blauwe 
versterkt wordt. Dit gebied kan een verbinding vormen tussen: 

• De groene lobben langs de Molenbeek en rond de SVK-site (cfr. Lobbenstadmodel) 
• De stadskern en de bosstructuren tussen Belsele, Puivelde en Sinaai (deel van Z-

vormige bosstructuur) 
3. In dit gebied liggen vele ‘quick-wins’ om het trage wegennetwerk te versterken en het 

gebied opnieuw doorwaadbaar te maken voor voetgangers en fietsers (cfr. Historische 
situatie tot eind jaren ’80)  

4. Bij de aanleg van het fietspad langsheen de Molenbeek ook aandacht wordt 
geschonken aan de aanleg van houtkanten en bomenrijen. 

5. Met het  versterken van het geel-groen-blauwe network enerzijds en de 
doorwaadbaarheid anderzijds kunnen volgende effecten ontstaan en gestimuleerd 
worden: 

• Win-winsituatie voor landbouwers dat landbouwpaden vernieuwd worden en hun 
producten lokaal gekend raken 

• Hernieuwd contact met het hinterland voor omwonenden 
• Aanzetten tot beweging en sport dicht bij huis 
• Aanzetten tot natuurbeleving én educatie dicht bij huis 
• Opwaardering van het erfgoed (cfr. Rabatstructuur rond het Hof van Varebeke) 
6. Het lijkt wenselijk om een stappenplan op te stellen om dit gebied in verschillende 

fasen om te vormen tot een sterk landbouwgebied dat daarnaast ook verschillende 
andere functies kan vervullen. Op deze manier kan een pro-actief landbouwbeleid 
gevoerd worden dat open staat voor coalities met andere sectoren van het ruimtelijk 
beleid. 

Thema 1. Bestuur en interne organisatie  
2. Visie over gewenste duurzame landbouw  
3. Over het gewenste beleid rond ecologisch beheer van landschappen en 

landschapselementen, bermen, parken en tuinen  
4. Over de gewenste ruimtelijke ordening  en verantwoord gebruik van de open ruimte  
5. Over de gewenste mobiliteit in het buitengebied 

 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

 



 
 

16. Over De Missing Links in de Fietsnetwerken van Lange Afstand (LAF’s) 
Geformuleerd door stramin 
Aanleiding Visie rond missing-links in de Fietsnetwerken van Lange Afstand (LAF’s) 
Omschrijving ac 1. Op basis van het lange afstandsfietsnetwerk van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen 

drie missing links in en rond de stad worden aangeduid. Stramin pleit ervoor deze op 
te lossen en de routes in hun geheel te promoten als veilige fietsverbinding, 
voornamelijk op vlak van woon-werk, woon-school en recreatief verkeer. 

2. LAF langs Molenbeek tussen Stekene en Sint-Niklaas: 
• Missing link tussen Marktstraat en Pijkedreef 
• Molenbeek is rechtstreekse verbinding met centrum langs groene lob (cfr. 

Lobbenstadmodel) 
• Dit zou het veilige alternatief voor fietsers tussen Stekene en Sint-Niklaas betekenen 

voor de N403, waar de fietsinfrastructuur nagenoeg overal ondermaats is. 
• Het huidig alternatief voor het nog ontbrekende deel van dit LAF tussen Marktstraat 

en centrum (langs Marktstraat, Nauwstraat en N403) volstaat niet als afwerking van dit 
LAF inzake kwaliteit (breedte), veiligheid (nog steeds kruisingen met opritten, 
kruispunten) en vormgeving (niet éénvormig in aanleg, geen éénduidigheid aan 
kruispunten). 

3. LAF langs Oude Spoorlijn 56 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas: 
• Missing link tussen de Waterschootstraat (Belsele) en centrum Waasmunster. 
• Tracé oude spoorlijn niet meer mogelijk door E17, maar viaduct aan Bergstraat leent 

zich tot omvorming naar ecoduct, gezien weinig autoverkeer en nabijheid van andere 
viaducten. 

• Heide leent zich vanwege residentieel karakter en enkel bestemmingsverkeer tot 
opwaardering voor functioneel en recreatief fietsverkeer 

• Op die manier ontstaat een nagenoeg conflictvrij alternatief dat tevens langs 
woonkernen Heide en Belsele loopt 

• Het huidig alternatief van de Nijverheidslaan volstaat niet inzake kwaliteit, veiligheid 
(o.a. breedte fietspad, aanliggend fietspad, snelheid autoverkeer, vele kruispunten) en 
ontbreekt tevens een éénduidige vormgeving 

 
4. LAF langs Spoorlijn 54 tussen Temse en Sint-Niklaas 
• Missing link tussen Spoorweglaan en toekomstig afrittencomplex E17 – Oostelijke 

tangent 
• Loopt langs TTS-zone, waar duizenden werknemers actief zijn.  
• Vormt alternatief voor verbinding langs Hoogkamerstraat en Houten Schoen, die niet 

volstaat inzake kwaliteit en veiligheid (o.a. breedte fietspad, aanliggend fietspad, 
snelheid autoverkeer, aanwezigheid vrachtverkeer, vele kruispunten) en geen 
éénduidige ormgeving heeft. 

 
Thema 15. Bestuur en interne organisatie  
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s)  

 


