
 

                  U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                             van de Dorpsraad op DINSDAG 2 juni 2015  

      inaai              om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 
  
 

De voorlopige agendapunten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. begrinding grasplein Dries Sinaai. 
3. voorstelling zorgverblijf Neerstraat Sinaai. 
4. viering 800 jaar Sinaai  
5. jeugd 
    a.     Jeugdhuis Troelant  
    b.     WJS 
6. Cultuur: 
    a.     Heemkring den Dissel 
    b.    11-juli-viering 
    b.     Varia 
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad. 
8. Varia: afspraken “bad-street-actie”  
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat.  
 

VERSLAG van de vergadering van 7 april 2015:  
Aanwezig: E. Beirens, G. Mattheussens, J. De Smedt, K. Noppe, R. Eeckhoudt, W. Heymans, J. Tansens, G. Van 
Bossche, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, R. Schelfaut, T. Vandecatsche, D. Oosterlinck, A. Ketels, M. De 
Caluwé, F. Creve, A. De Tender, G. De Blieck, W. Van Poecke, S. Van Den Brande, F. Baeyens, L. Heyens, W. 
Polfliet, A. Stremersch, W. Seghers, M. Rollier, W. Vermeieren, S. Durinck, M. De Mulder, P. Creve, G. Poppe, E. 
Meul, J. Smedt, S. Schelfaut, M. De Witte,Schepen Van Peteghem. 
Pers: S. Luyckx (het Nieuwsblad). 
 

Beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  
ALGEMEEN 
De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be en worden gepost op de website 
www.sinaaileeft.be , reageren kun je op dorpsraad@sinaaileeft.be   
Info Sinaai staat integraal online op www.sinaaileeft.be/info-sinaai  

 

1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 

- Geen opmerkingen 
Briefwisseling: 

- Inkomende:  
Antwoorden vanuit de klantendienst op vragen vanuit de Dorpsraad 
Mail mr. Vandeloo ivm overdreven  snelheid Hulstbaan 
Mail van G. Vercauteren ivm overdreven snelheid Hooimanstraat 
Mail van mr. C. Van Remoortel ivm de plannen fietspad Weimanstraat 
Mail van R.Zaman ivm de Landschapsroute Sinaai. 
Mail ivm de oplevering van de herstellingswerken OC Troelant. 
Mails ivm info over begrinding van de Dries => schepen komt naar vergadering van juni 2015 
Mails ivm het overleg dorpsraden stadsbestuur 
Mail van mr.M. Penne ivm/de heraanleg Sinaaidorp fase 2 

- Uitgaande:  
Mail naar de klantendienst => zie vorig verslag 
Mail van de WLS ivm de plannen begrinding van de Dries 
Mail ivm het reinigen van de straatnaamplaatjes 
Mail ivm wijkinspecteur antenne Sinaai 
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2. Sinaaidorp: 2de fase Marc De Witte en Schepen Van Peteghem 

Definitieve vorm van de plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werken kaderen in het rio-project dat loopt van aan de sporthal langs de voetbalkantine onder de straat 
Dries naar de Hulstbaan tot voor het kruispunt met Wijnveld waar het naast huisnummer Hulstbaan 30 in 
het veld gaat. 
De oude riolering wordt vervangen. 
Vanaf het verkeersplateau Wijnveld/Hulstbaan wordt de bovengrond herlegd.  
Tot huisnummer 15 -14 komt een asfaltweg van 6m breed met langs beide zijden een fietspad van 1,5m.  
Thv huisnummer 25 komt langs beide zijden een verhoogde opstapplaats voor het busverkeer (bushalte 
verschuift) tussen rijbaan en fietspad.  
Thv huisnummer 15-14 komt een wegversmalling en een verhoogd plateau met langwerpige kasseien met 
een platte bovenkant en opgevoegd met slappe mortel. De plateau heeft een lengte van 3 m en een hoogte 
van 12cm met een helingsgraad van 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Het fietspad langs de onpare kant komt na de verkeersplateau op de rijbaan achter de wegversmalling 
zodat fietsers veilig op de rijbaan kunnen komen. Versmalling is afgebakend met boordstenen. Op het 
plateau komt een zebrapad. 
Aan de pare kant loopt het fietspad verder langs de rijbaan. Thv het kruispunt met de Dries loopt dit 
fietspad achter de hoek en niet langs de rijbaan. 
Langs de Dries richting Vleeshouwersstraat verschuift de rijbaan richting de bomen en komt er een zone 
kort-parkeren  (9 plaatsen) voor de huizen. Ook voor de school komen er enkele kort-parkeerplaatsen. Thv 
het buurthuis komen er een zone van 19 parkeerplaatsen (inrit Vleeshouwersstraat naast huisnummer 12).  
Langs de inrit Dries richting kerk zal er rechts in visgraat geparkeerd worden en links langs de rijbaan. 
Thv van bakker Adam is er een wegversmalling voor de veilige oversteek naar voetweg richting Troelant. 
Het voetpad verbreedt zowel langs de zijde van kapsalon Dany’s Style als voor bakker Adam. Op de 
versmalling heeft het uitgaand verkeer richting Puivelde voorrang op het inkomend. 
De wegel achter de school zal verhard worden met dolomiet of met betonstenen. 
Voor de glasbol moet nog een oplossing gezocht worden (mogelijkheid voor een ondergrondse oplossing?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kruispunt Sinaaidorp/Zwaanaardestraat/Neerstraat/Zakstraat wordt een verhoogd plateau in asfalt. 
Voor de plateau komt een verhoogde opstapplaats voor busgebruikers (idem Hulstbaan).  
Tussen de beide plateau’s is de asfaltbaan 6m breed  
Er komt een dubbel fietspad van 2,5m breed dat achter de bomen loopt langs de onpare huisnummers. 
Langs de pare huisnummers worden parkeerplaatsen langs de rijbaan voorzien. 
Tussen de rijbaan en het fietspad is een strook van ongeveer 1,5m waarop de bomen worden geplant, 
langs de andere zijde komen de bomen tussen de parkeerstroken te staan.  
Thv huisnummer 49 - 54 start een tweede plateau met een wegversmalling (idem Hulstbaan). 
Tegenover huisnummer 42 komt een extra parkeerruimte (9 plaatsen), ook voor huisnummer 42-40 komen 
er parkeerplaatsen.  
Thv huisnummer 22-28 komen er 7 parkeerplaatsen en aan de overzijde tss huisnummer 21 – 9 11 
plaatsen.  
De snelheid evolueert van 70km/uur in de Zwaanaardestraat naar 50 km/uur tussen de beide plateau’s 
naar 30 km/uur na de wegversmalling. 
De wegbedekking tussen plateau tot Tinelstraat zijn langwerpige kasseistenen.  
Voetpaden worden in platines gelegd. 
Fietspad achter de huizen is niet opgenomen in het plan maar kan in de toekomst nog wel bekeken 
worden. 
 
Grove timing: 
Bouwvergunning wordt aangevraagd. 
Na het bouwverlof aanbesteden om eind dit jaar te starten met de werken. 
Heraanleg kasseien van de Dries worden eventueel opgenomen bij de werken. 
Er zijn nog verschillende werken gepland in de omtrek die op elkaar moeten afgestemd worden nl. de 
werken thv het zuiveringsstation,  het rio-project in Puivelde (dat ongeveer gelijktijdig start!).  
Belangrijk zal zijn hoe de verkeersafwikkeling kan gebeuren. 
De werken zullen in fase verlopen en starten in de Hulstbaan. Hoe alles verder gefaseerd zal worden zal 
moeten besproken worden als er een aannemer is aangesteld. Er worden nog verschillende vergaderingen 
gepland ter opvolging van de komende werken. 
 
 

 



3. Wijkwerking politie: D. Oosterlinck 

Naar aanleiding van de nieuwe wijkwerking is de stad ingedeeld in 19 wijken. In de toekomst zullen  alle 
stadsdiensten gaan werken in deze structuur. 
De politie werken tot voor kort met 16 wijkagenten en nu worden de 19 wijken verdeeld over de 16 
wijkinspecteurs. Binnen deze werking is er geen verandering voor Sinaai (een beperkt aantal wegels 
straten zijn overgeheveld naar Belsele). In principe zou Sinaai dus weinig mogen merken van de 
aanpassingen, of liever, enkel positieve gevolgen mogen ervaren zodra de stadsdiensten dezelfde 
wijkindelingen gebruiken. 
Het voorgaande werd evenwel doorkruist door een langdurige afwezigheid om medische redenen van de 
wijkinspecteur, de heer Theo Foubert. Ook de wijkcoach, hoofdinspecteur Gino Van Hove, lag langere tijd 
uit. En de verhoogde terreurdreiging de voorbije maanden hield in dat alle succursalen sloten, op advies 
van het FOD Binnenlandse Zaken. 
De taken van de wijkinspecteur werden in die periode wél steeds opgenomen, weze het door verscheiden 
inspecteurs van de nabijheidspolitie. Aan elke politionele melding werd gevolg gegeven. Het wijkkantoor 
werd natuurlijk tijdens de ‘spreekuren’ (donderdagvoormiddagen) bemenst door inspecteur Wim Fierens. 
Dit alles neemt evenwel niet weg dat we inderdaad enkele maanden verstoken bleven van een ‘vast 
gezicht’. Nu, jammer genoeg, duidelijk is dat de afwezigheid van Theo Foubert nog enige tijd kan 
aanhouden, zal daarom voortaan, ad interim, inspecteur Wim Fierens, de functie van wijkinspecteur 
vervullen.  
Wanneer kan men terecht op deelgemeentehuis? Elke donderdagvoormiddag zal de inspecteur in het 
deelgemeentehuis zijn en hij vertrekt dagelijks vanuit Sinaai. 
Wim neemt het terug over aan de scholen! 
 

4. Verslag overleg Dorpsraden/stadsbestuur: 

1. Opvolging vorig verslag 
- De mogelijkheid om de jaarmarkten in de namiddag te organiseren moet nog steeds onderzocht 

worden.  Meer informatie volgt. 
- Kerstverlichting 

a. Nieuwkerken-Waas: De nieuwe kerstverlichting is niet beter, integendeel. De verlichting viel uit 
op cruciale momenten. Er werd over de kerstverlichting jammer genoeg niet gecommuniceerd, 
noch op voorhand noch achteraf. De dorpsraad heeft hierover een brief gestuurd en kreeg tot op 
heden geen antwoord. 

b. Sinaai: De opvolging van de kerstverlichting gebeurt door het verlichtingscomité, feedback wordt 
opgevraagd. 

c. Belsele: De verlichting was erg goed.  
De feedback over de kerstverlichting wordt doorgegeven aan centrummanagement. Er wordt gevraagd om 
een evaluatie-en planningsvergadering te organiseren in functie van de eerstvolgende eindejaarsperiode. 

- Infomap: Er werd aan de dorpsraden gevraagd om informatie te verschaffen aan de dienst 
communicatie ter aanvulling van de infomap. De informatie werd door Nieuwkerken aangeleverd, 
voor Sinaai moet dit nog gebeuren en voor Belsele denkt men er aan om een folderbox aan te 
leveren.  

- . De dorpsraad van Nieuwkerken is verontrust over een toekomstige heraanlegging van het 
verkeerspunt aan OLV.Ten Bos. Er is er nog niets gecommuniceerd naar de dorpsraad. Schepen 
Henne belooft dat de dorpsraad hierover zal worden geïnformeerd en meent dat dit project pas in 
een conceptuele fase zit. Van zodra er meer duidelijkheid is zal de dorpsraad worden betrokken.  

Het betrekken van de dorpsraad bij infrastructuurprojecten in de deelgemeenten gebeurt niet consequent. 
Zo was dit niet het geval bij de heraanleg van de Kerkstraat in Belsele, met alle gevolgen van dien. Pas 
nadat er heel wat klachten werden ontvangen, ging men over tot het betrekken van de dorpsraad. 
2. Project dienstverlening 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet over de afschaffing van de bibliotheekplicht schreef dorpsraad van 
Belsele  een brief aan het college van burgemeester en schepenen. De brief werd besproken, een aantal 
zaken konden alvast worden uitgeklaard: 

- Er is geen intentie om de bibliotheekfilialen in de deelgemeenten te sluiten. 
- De dienstverlening in de deelgemeenten blijft behouden. 
- De verminderde aanwezigheid van de wijkagent in Belsele zou te wijten zijn aan een langdurige 

ziekte en kadert niet binnen een afbouw van de dienstverlening. 
-  Zowel sites De Kouter en de Klavers als buurthuis Sint-Job staan niet ter discussie. 



Bij de andere dorpsraden heerst dezelfde ongerustheid. Schepen Henne geeft uitleg over het project 
dienstverlening. De dorpsraden zullen betrokken worden in het proces wanneer de dienstverlening in de 
deelgemeenten zal aangepast worden. 
3. Varia 

1. Stand van zaken wijkwerking: de gebiedsgerichte werking staat nog niet op punt. De eigenlijke 
indiensttreding heeft vertraging opgelopen, maar de nieuwe wijkindeling is wel al in gebruik 
genomen.. 

2. Er werd aan de reinigingsdienst gevraagd om de verkeersborden zeker ook mee te nemen. 
3. De dorpsraad Belsele vraagt zich af of men de werkingsmiddelen van de dorpsraad aanwendt voor 

de organisatie van de 11 juli-viering. Het feestcomité van Belsele had een evenredige bijdrage 
gevraagd van het dagelijks bestuur . Iedereen is het er over eens dat enkel de 3000 EUR voor de 
11 juli- viering moet worden gebruikt. 

4. Voor de infoavond van de Populierenwijk ontving de dorpsraad van Belsele geen uitnodiging! 
Tot slot kwam men tot de vaststelling dat er weinig diversiteit in de dorpsraden is. Men  hoopt ook van het 
aanbod van de Wakkere Burger gebruik te kunnen maken. 
 

5. Verslag algemene vergadering VZW Sinaai Leeft 

- het kasverslag 2014, stand van zaken 2015 wordt overlopen op de vergadering. 
- planning 2015 
Info Sinaai: door de stijging van o.a. de drukkosten zal de balans negatief zijn waardoor er gezocht moet 
worden naar bijkomende inkomsten.  
Bevlagging: Na bevraging wordt een beroep gedaan op Bert Groenendael. 
11-juli-viering: Raymond Van het Groenenwoud is de centrale gast. Op 11juli is er tevens de grote prijs van 
het stad. 
Volksportfeesten:  21 – 22/08 (33 jaar) zelfde concept als vorige jaren 

Op maandag 10/08 worden de proeven voorgesteld in de instuif van het Troelant.  
Kunst uit Sinaai: nog geen concrete afspraken 
Septemberjaarmarkt: Subsidie 750€,  planningsvergadering op 28 april 2015, terug gelijktijdig met braderij 
Vleeshouwersstraat. Troelantfeesten samen met de septemberjaarmarkt. 
Heemkring: idem vorig jaar 
11.11.11-actie: 8 tot 11/11 omhaling, 15/11 solidariteitsbrunch. 
11 november: idem vorig jaar, accordeon! 
 
- bespreking Festival Rock O Clock 29 en 30 Mei 2015 => geen participatie in de organisatie 
- Viering 800 jaar Sinaai: in 2017 werkgroep opstarten via een oproep in info Sinaai, eerste samenkomst 
maandag 4 mei 2015 in het dorpshuis. 
- solidariteitprincipe: bespreking  van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende werkgroepen 
binnen de VZW  
- besteding reserve gelden: enkele mogelijkheden worden besproken. 
- het ontslag van Annemie Bogaert uit de VZW Sinaai Leeft. 
- diversen: Kanaal van Stekene eind juni  26-27-28 juni  (700 jaar Stekense vaart) 
 

6. Jeugd 

a. Jeugdhuis Troelant 

/ 
b. WJS 

-Paaswerking bij Spenoazie 
-Verschillende ouderavonden bij de jeugdbewegingen van Sinaai. 
-Ouderavonden, bal masqué eind van de maand 

7. Cultuur 

a. Heemkring Den Dissel:Filmvoorstelling zie persberichten Sint-Niklaas. 

b. Sinaai Kermist (11-juli-viering): Raymond Van Het Groenewoud, zondag 12/04 vergadering 

organisatie om 11u in het dorpshuis. Renate Vercauteren neemt de leiding over van de 

werkgroep 

 

 



8. Info persberichten/schepencollege/gemeenteraad 

Schepencollege: 09 03 2015 
- het programma van de zomerkermis in Sinaai. Maandag 13 juli 2015: Niels De Stadsbader, Boogie 

Boy en afschieten van het vuurwerk  
- Ruimte, milieu en economie. Dienst patrimonium en landbouw. Pachtverbreking percelen 

landbouwgrond voor aanleg speelbos Sinaai: agendering gemeenteraad maart 2015 
Gemeenteraad januari 2015: 
De voetweg tussen Edgar Tinelstraat 8-10 en Katharinastraat 3-5 te benoemen als Catharinawegel.  
Agenda gemeenteraad 27 03 2015 
 Speelbos Sinaai: aankoop gronden en pachtbeëindiging: vaststellen voorwaarden aktes. 
Voor de realisatie van een speelbos in Sinaai kon een overeenkomst worden afgesloten met de eigenaars 
betreffende de aankoop van enkele percelen grond, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, nummers 
1137B, 1138A en 1139A, met een totale oppervlakte van 15.791,7 m², voor een bedrag van 275.000 EUR. 
Tevens werd een overeenkomst bereikt met de pachter om de pacht te beëindigen en de gronden ter vrije 
beschikking van de stad te stellen vanaf 1 januari 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persmededelingen stad Sint-Niklaas:  

- Pinksterstorm herkend als ramp! 

- Zondagskind: het stadarchief presenteert historische films over Sinaai op 12 april 2015 om 10u30 in 

de conferentiezaal Bibliotheek Sint-Niklaas 

 

9. Varia 

 Benaming trage wegen (vraag Stramin): 
Na bespreking nemen wij volgende standpunten in: 
 1. de keuze van het type naambordjes is vastgelegd, en daar kunnen wij ons bij aansluiten; 
2. wat de benaming van de wegels betreft: als we dat voor Sinaai bekijken menen wij geen conflicten te 
zien met de huidige benamingen: Belselewegel (of wordt het Sinaaiwegel ?), Bockwegel, Kosterwegel. 
Over de benamingen van wegels buiten Sinaai hoeven wij ons o.i. niet uit te spreken; dat is materie voor de 
plaatselijke gesprekspartners; 
3. in globo sluiten wij ons voor benaming van de wegels aan bij de principes van straatnaamgeving 
aangenomen door de Provinciale Commissie Oost-Vlaanderen; m.a.w. de benamingen moeten gespeld 
worden overeenkomstig de huidige spelling, behalve natuurlijk wanneer het om een eigennaam gaat. 
. 

 


