
 

                  U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                             van de Dorpsraad op DINSDAG 4 augustus 2015  

      inaai              om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 
  
 

De voorlopige agendapunten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. uitbreiding van het waterzuiveringsstation Edg.Tinelstraat. 
3. bad-street-actie. 
4. viering 800 jaar Sinaai  
5. jeugd 
    a.     Jeugdhuis Troelant  
    b.     WJS 
6. Cultuur: 
    a.    Volkssportfeesten 
    b.    “Nazomer van Sinaai” 
    c.    Heemkring den Dissel 
    d.    11-juli-viering 
    e.     Varia 
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad. 
8. Varia:  
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat.  
 
VERSLAG van de vergadering van 2 juni 2015:  
Aanwezig: E. Beirens, E. De Gendt, M. Tollenaere, E; Aerssens, J. De Smedt, T. Van De Catsye, R. 
Eeckhoudt, P. Van Bossche, G. De Blieck, M. De Caluwe, F. Creve, K. Noppe, Van Broekhoven, W. 
Polfliet, L. Heyens, W. Seghers, A. Stremersch, A. Ketels, M. De Caluwé, J. Van Bossche, W. Vermeiren, 
D. De Meyer, A. De Tender, H. Vercammen, H. Boon, C. Hendrickx, J. Tansens, J. Smet, E. Meul, S. 
Schelfaut, J. De Maere, schepen Geerts. 
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:  
Mail ivm overdreven snelheid in de Hooimanstraat 
Mail ivm zorgboerderij 
Mail ivm uitbreiding zuiveringsstation 
Mail ivm verkeerssituatie dr.Haeltermanlaan  

- Uitgaande:  
Mails ivm de bevlagging van Sinaai  
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2. begrinding grasplein Dries Sinaai: Schepen C. Geerts en J. De Maere  

 
Ongeveer 1/3 van het grasplein van de Dries zal worden heraan- 
gelegd (zie foto onder het artikel). Het ‘begrinden’ gebeurt met  
lava-stenen’. 
Men graaft 30 cm grond af, brengt drainage aan die  
kunnen aangesloten worden op de reeds bestaande  
drainagepunten. Daarop brengt men een laag lava-stenen aan 
en hierboven een laag ‘grindgazon’ (zie tekening hiernaast). 
Hetzelfde systeem werd toegepast in het Romain De Vidtspark , 
op de plaatst waar de ‘Parkies’ doorgaan en heeft een goed  
resultaat gegeven. Daarom wordt er ook aan gedacht om, op de  
ruimte op de Dries waar veel evenementen gebeuren, dit  
systeem toe te passen. 
Om aan de werken te kunnen starten moet er eerst toestemming 
zijn van Monumenten en Landschappen. 
Doordat de Dries 30 cm wordt afgegraven zal er mogelijk ook een 
sleuvenonderzoek moeten gebeuren i.v.m. mogelijke  
archeologische vondsten. 
Bij het plaatsen van tenten zal er met betonblokken moeten  
gewerkt worden daar er geen piketten in de grond mogen  
geplaatst worden.     
Vanuit werkgroep Leefmilieu Sinaai gaat men akkoord met de 
techniek maar het systeem heeft ook zijn beperkingen, want nog 
steeds zal er zwaar verkeer op het grasplein komen. Het is een 
duur systeem en het duurt minstens 6 maand voor er weer een activiteit op de Dries kan gepland worden 
(werken worden gepland buiten de activiteiten oktober – november).  
Vraag is of er geen ander systeem is zoals het prikken en bezanden van de Dries zoals op sportpleinen. 
Aangehaald wordt dat er eind mei terug “geploft” is rond de eik.   
 
Vragen vanuit de vergadering  

 Is de voorgestelde zone de gebruikszone voor de activiteiten. 

 Kunnen we andere zones ophogen en drainage voorzien.( aansluitpunten zijn  reeds voorzien bij de 
vroegere aanleg) 

 Kunnen er tussentijds handelingen gebeuren om het terrein beter te draineren, door te prikken. 

 Vaste punten voorzien voor vlaggenmasten. 

 de waterproblematiek op de Dries in kaart brengen, want naast deze zone zijn er nog enkele 
kritieke punten nl. naast het ‘rechter punt’ van de driehoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. voorstelling zorgverblijf ‘Hoeve Oswald’ Neerstraat Sinaai 

 
Het gebouw wordt een zorgvakantieverblijf met een capaciteit  
van ongeveer 24 bedden. 
De schuurvorm (rode baksteen, eenvoudige dakpannen,…)  
van weleer blijft behouden.  
Het is een vakantiewoning met zorg : 

 Medische zorg, assistentie, … vooraf regelen 
 Hulpmiddelen (vb. hoog-laag bed, tillift, …) ter  
beschikking stellen 
 Aangepaste infrastructuur 

Indeling en sfeer: 
 Indeling 

 gelijkvloers : 
 5 slaapkamers met privé badkamers  
 professionele keuken 
 plateaulift 

 verdieping  
 2 slaapkamers en badkamer 
 grote gezellige eetruimte 
 zitruimte met een open haard. 
 terras met uitzicht op de Sinaaise velden 

 Tuin 
 Speelterrein (ook voor kinderen met een beperking) 
 Hoevedieren 
 Natuurlijke beplanting (houtkanten, fruitbomen, knotwilgen,…) 

 Sfeer  
 vakantieverblijf en tuin worden op een heel huiselijke manier ingericht/aangelegd.   
 rust en warmte uitstralen 

Achteraan bevindt zich nog een “polyvalente ruimte” (deze kan ook apart gehuurd worden). 
Doelpubliek: 

 Toegankelijkheid : 
 Personen met een handicap (rolstoelgebruikers, slechthorenden, mensen met een visuele 

beperking, mensen met een mentale beperking,…) 
 Kansarme gezinnen (“sociaal toerisme”) 
 In samenspraak met Toerisme Voor  Allen 

 Zorgondersteuning via externe partners : 
 thuisverpleging, kinesitherapie, geneesheer, opvang,… 

 Alle groepen zijn welkom :  
 families, jeugdverenigingen, sportverenigingen, scholen, seniorengroepen, … 

 Ontspanningsruimte : 
 Muziek 
 Crea 
 Yoga 

Planning: 
 Ruwbouw : september 2015 
 Afwerking : januari 2016 
 Buiteninfrastructuur : voorjaar 2016 
 In gebruik : juli 2016 

 

4. viering 800 jaar Sinaai: 

Op mei 2015 was er een eerste samenkomst van de werkgroep rond de viering 800 jaar Sinaai. Ondanks 
de oproep in Info Sinaai was de opkomst “heel “ beperkt daarom wordt er via mail een extra oproep gedaan 
voor de vergadering van 22 juni om 20u in het Dorpshuis. 
 
 
 
 
 

 



5. Jeugd 

a. Jeugdhuis Troelant:  

- er waren bij enkele leden van de Dorpsdraad opmerkingen gekomen vanuit de Hooimanstraat over 
geluidsoverlast tijdens een optreden in het ontmoetingscentrum Troelant!  
- Tijdens de laatste volle week (22 juni tot 30 juni) is het terrasjesweek in het jeugdhuis. 

b. WJS: / 

c. Spenoazi: van 20 juli tot 7 augustus is eer de volledagwerking en van 10 tot 28 augustus is er 

de halvedagwerking! Op 28 augustus is er de slot-barbecue!  

 

6. Cultuur 

a. Heemkring Den Dissel: 

Men is volop bezig met het schrijven van het jaarboek met als onderwerp de geschiedenis van de  

jongens Chiro “Wij”. 

b. Sinaai Kermist (11-juli-viering): met als hoofdact “Raymond Van Het Groenewoud”. Op zondag 

07/06 is er om 11u in het dorpshuis de werkvergadering.  

 

7. Info persberichten/schepencollege/gemeenteraad 

SC: 13/04 
Nieuwbouwsubsidie aan Chiro Alleman Sinaai: Het college van burgemeester en schepenen beslist 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven een 
nieuwbouwsubsidie van 63.445 EUR aan jeugdbeweging Chiro Alleman goed te keuren voor de tweede 
fase van de uitbreidingswerken aan haar jeugdinfrastructuur aan de Dr. R. Haeltermanlaan in Sinaai. 
SC: 27/04 
Goedkeuring van verschillende evenementen nl. Volkssportfeesten, Mudfest en Rock O Clock. 
SC: 04/05 
Dienst bevolking. Sluiting deelgemeentehuizen in de zomervakantie: de drie deelgemeentehuizen Sinaai, 
Belsele en Nieuwkerken te sluiten van 6 juli 2015 tot en met 21 juli 2015. 
Gemeenteraad 27/03 
Speelbos Sinaai: aankoop gronden en pachtbeëindiging: Voor de realisatie van een speelbos in Sinaai kon 
een overeenkomst worden afgesloten met de eigenaars betreffende de aankoop van enkele percelen 
grond voor een bedrag van 275.000 EUR.  
Gemeenteraad 24/04 
-Verschillende afspraken ivm het rio-project Sinaaidorp. 
- het mobiliteitsplan goedgekeurd: Het mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsdocument voor de 
leefbaarheid en de levenskwaliteit van onze stad. Zo wordt er sterk ingezet op de verhoging van de 
verkeersveiligheid door duidelijke en weloverwogen keuzes te maken inzake vrachtroutes, snelheid en 
aanleg van nieuwe wegen. Het mobiliteitsplan breekt ook een lans voor het gebruik van de fiets. Dit wordt 
het stedelijk vervoersmiddel bij uitstek. Verder komt de uitbreiding van het autoluw stadscentrum aan bod. 
Dit kan door het verbeteren van de verkeersstructuur en door het nemen van circulatiemaatregelen. Er 
komt ook een versterking van het openbaar vervoer en een betere benutting van de beschikbare 
parkeerruimte door het voeren van een sturend parkeerbeleid. Mobiliteitsplan werd goedgekeurd. 
 

8. Varia 

Waterzuiveringsstation Edg.Tinelstraat: Komt volgende vergadering aan bod. 
Het wordt gevoelig uitgebreid en krijgt een aparte toegang. 
 
Glasbollen: men merkt op dat deze steeds vol zijn, de glasbol t.h.v. het oude Troelant is weg en er is geen 
vervanging.  
Op elke glasbol zit een monitoring, vanaf 80% worden ze opgenomen in de route om deze leeg te maken 
bijgevolg zouden er geen overvolle glasbollen mogen zijn! 
Gevolg van de overvolle glasbollen is dat er rond de glasbollen veel glazen flessen staan waarbij ook 
zwerfvuil wordt geplaatst (o.a. lege verpakkingen, …). Er is binnen de MIWA momenteel iemand 
aangesteld om de ruimtes rond de glasbollen steeds op te ruimen, wat geen aangename taak is want men 
heeft niet de discipline om deze proper te houden.    



I.v.m. de opmerking over de ‘kleinere’ glasbollen merkt de schepen op dat ze wel kleiner ogen maar de 
inhoud gelijk gebleven is!  
Wat gaat er gebeuren met de glasbol in de Vleeshouwersstraat na de werken?  
Algemeen kunnen we binnen de stad opmerken dat er meer gesorteerd wordt, dat er meer materialen naar 
het containerpark worden gebracht (+ 9%) maar we merken ook dat het sluikstorten toeneemt. 
 
Bad-street-actie: 
Vraag aan de medewerkers om tegen 21 juli hun verslag door te sturen naar Etienne. 
 
Ter info Dienstregeling treinen vanuit station Sinaai.  (aangeleverd door F. Van Remoortel) 

 

 


