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Verslag van de vergadering van Werkgroep Water op 29 november 2004 
 
Aanwezig: Staf, Kris, Firmin, Omer. 
 
1. Opvolging Werkgroep water: 

- de brief van Omer over slib is overgemaakt aan Julien. We hebben nog geen 
antwoord gekregen van het beleid. 

- De brief van Firmin heeft vertraging opgelopen, de vorige vergadering hebben we 
besloten de brief nog niet te richten aan alle betrokken partijen (provincie, werkgroep  
IWB enz….) maar enkel aan het stadsbestuur. Deze brief wordt voorgelezen en 
goedgekeurd. Firmin zorgt dat deze zo snel mogelijk weg geraakt, een kopij wordt 
bezorgt aan de dorpsraad. 

 
2. Milieuraad:  
Er wordt kort verslag gedaan over de laatste milieuraad. 
We vinden dat de druk op het beleid i.v.m. de aangebrachte punten zoals de Ransbeekpoel 
moet aanhouden. We kunnen zelf ook initiatieven nemen maar we besluiten om de stappen 
die Stramin ondernomen heeft eerst af te wachten. 
Ook de projectvoorstellen van Partrik Serverius worden dan meegenomen. 
Er zal coördinatiewerkgroep moeten zijn om dit dossier goed te begeleiden. 
De Belselebeek is ook ter sprake gekomen op Stramin.  
Kris van de vrije basisschool was in ieder geval geïnteresseerd in het dossier van de 
Ransbeekpoel. We stellen voor om in de school het project Ransbeekpoel eens voor te 
stellen. 
Er is ook bij de andere school een vier-jaren-planning opgemaakt. Firmin zal deze nog eens 
opvragen en op onze vergadering voorleggen. 
 
3. Slibstort: 
Firmin leest de mail voor van schepen Van Mele van Waasmunster, waarin deze zich 
beklaagt over de paniekvoetbal rond het mogelijke slibstort die bepaalde groepen zouden 
veroorzaakt hebben. We stellen een verschil vast tussen de interpretatiestijl van het Sint-
Niklase en Waasmunsterse beleid. Feit is dat de stedelijke diensten overal achter de feiten 
aan liepen en dat zij nog niet betrokken waren.  
 
4. Naambordjes + Leuning brugjes: 
De naambordjes staan er.  Er is een verslag gemaakt in de katern. We reageren positief. 
We gaan het stadsbestuur proficiat wensen, de knelpunten nog eens aanhalen en meteen 
een vraag stellen omtrent de leuning aan de brug. 
 
5. Riolering en werkzaamheden: 
Omer volgt de werken op. Hij maakt een aantal schetsen klaar voor de volgende dorpsraad. 
Er moet een betere schikking komen in de zaal zodat de mensen een projectie beter kunnen 
zien. 
 
Volgende  vergadering op 20 december 2004 in het zaaltje van de  Klavers om 20u. 
 
Firmin 


