
 

                  De komende vergadering van de Dorpsraad op  

         DINSDAG 1augustus 2017 wordt  
           geannuleerd.                              

      inaai         
  
 

VERSLAG van de vergadering van 6  juni 2017 

Beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  

De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be en 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  

ALGEMEEN  
 
De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be of 
dorpsraad@sinaaileeft.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) 

 
Vraag in het verslag van 4 april  i.v.m. de trage wegen werd volgens een aanwezige geen rekening 
gehouden met zijn bemerkingen, hetgeen de indruk zou wekken dat heel wat trage wegen gaan 
geopend worden. 
 

Antwoord:  
1. Trage wegenkaart werd jaren geleden opgemaakt. Het juridisch karakter van de wegels 

werd ingekleurd naar rechten toe. 
2. De basis is en blijft een juridisch & cartografisch gegeven. 
3. Vanuit de stad en de dorpsraad (werkgroep Trage Wegen) wordt samengewerkt om tot 

een wenselijkheidskaart te komen. Indien deze onvoldoende weergeeft wat er juridisch 
achter zit, vraagt men aan de vraagsteller een inhoudelijk voorstel via mail aan de 
Dorpsraad. Deze mail is reeds op 7 juni jl doorgestuurd naar Wout Demeester (schepen 
natuur) 

 

 
Antwoorden op vragen aan de politie op de Dorpsraad van 4 april ivm inbraken, resultaten 
snelheidscontroles, etc. Hieronder een korte samenvatting van de antwoorden van de politie. 

 Hoeveel aanvragen voor afwezigheidstoezicht zijn er in Sinaai, en hoe evolueren die ?  
In 2016: 37 aanvragen en 329 controles door de politie; in 2017 voorlopig 6 aanvragen en 101 
controles door de politie. 
Tip: je kan aan de politie vragen om tijdens je afwezigheid een oogje in het zeil te houden voor je 
woning. Deze dienstverlening is gratis. Wel tijdig aanvragen ! 

 Snelheidscontroles : welk snelheidsregime wordt er meest gecontroleerd (50 of 70 ) ? 
De meeste snelheidscontroles gebeuren binnen de bebouwde kom en zone 50. 



 Stenenmuurstraat + Waterstraat zijn sluikwegen. Er wordt geklaagd over te hoge 
snelheid : hoe gaat de politie daar mee om ? Uit onze laatste anonieme snelheidsmeting in 
2016 bleek dat 85 % van de automobilisten zich aan de snelheid houdt in de Waterstraat. Ook 
het vrachtverkeer was binnen de perken: er was 4 % vrachtverkeer in de richting van de 
Waterstraat en 2 % in de richting van de Vleeshouwersstraat.  
Voor de Stenenmuurstraat zal de politie opnieuw een nieuwe anonieme snelheidsmeting 
aanvragen. De telmatten worden dan gedurende een week in de straat gelegd. Naast snelheid 
geven de resultaten ook informatie over het soort voertuigen dat doorheen de straat rijdt. 

 Hulstbaan thv kruispunt Leestraat : C43 50 (bord aankondiging zone 50 en max. 3,5 ton) 
is niet zichtbaar voor verkeer vanuit Sinaai. Graag nazicht. 
Het stadsbestuur is momenteel nog bezig met het vervolledigen van de snelheidszones en het 
plaatsen van nieuwe zone borden. De mobiliteitspolitie zal dit verder opvolgen. 

 Hondsnest : er wordt geklaagd over hoge snelheid, voornamelijk ontwikkeld door 
bezoekers van sportvelden Vos Reynaert op zaterdagen. 
Hierover heeft de politie geen gegevens. Men zal eerst een anonieme snelheidsmeting laten 
uitvoeren. 

 Parkeersituatie in Wijnveld, vooral nav voetbalwedstrijden, ook regelmatig thv. 
Patersbos. Probleem is dat kruisen zeer krap wordt en dat uitwijken (tussen de 
geparkeerde voertuigen) niet meer mogelijk is. 
Dit item werd al besproken op het stedelijk verkeersoverleg. Er is nog geen definitieve 
oplossing voor dit probleem. Tijdelijk parkeerverbod aanbrengen is geen optie, omdat men de 
parkeerdruk gaat verleggen naar de woonwijken en het probleem verlegt. Door het parkeren 
op de rijbaan, hetgeen toegelaten is, werkt dit als snelheidsremmer. De bestuurders dienen 
zich natuurlijk te houden aan de wegcode en voorrang te verlenen bij het kruisen aan de 
andere weggebruikers als ze niet vrij kunnen doorrijden. 

 

 
 

2. Rio-project Sinaai fase 2 (J. Smet bij afwezigheid G. Van Peteghem) 

 
Er wordt verslag uitgebracht over de werkvergadering i.v.m. de gewijzigde termijnen van de 
werken. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 Sinaaidorp (blauwe zone)   nu tot 1 augustus 
Sinaaidorp is momenteel in aanleg en zal klaar zijn tegen het bouwverlof, maar de rijweg zal 
pas tegen begin augustus terug opengesteld worden, omdat onmiddellijk na het bouwverlof de 
werken starten voor de vernieuwing van de  kasseien tussen Sinaaidorp en Hulstbaan.  

 
 Hulstbaan & Dries (rode zone)   1 augustus tot 22 september 

Zoals hierboven reeds vermeld worden na het bouwverlof de kasseien op de Dries vanaf 
Sinaaidorp tot aan de Hulstbaan vernieuwd en vervangen door gezaagde kasseien. 
Terzelfdertijd zal gestart worden met de rioleringswerken van de Hulstbaan tot aan het Wijnveld. 
Het rode traject blijft dus onderbroken van 1 augustus tot eind september 2017. 
Merk op dat beide verkeersdrempels op dit traject (Hulstbaan/Wijnveld en Dries/Sinaaidorp) 
onaangeroerd blijven. 

 
 Vleeshouwersstraat   van 25 september tot 10 november 

In principe van eind sept/begin oktober tot ongeveer mid-november zal in de 
Vleeshouwersstraat gestart worden met rioleringswerken. 

 
 Zone rond de school en sporthal   van 14 november tot 14 december 

OPM juli !!! 
De toegangsweg achter de school tot aan de sporthal zal worden open gebroken in juli omdat 
de sporthal dan gesloten is en er geen activiteiten zijn tot midden augustus, en omdat er geen 
andere toegangsweg is (tenzij een noodweg tussen de 2 voetbalpleinen in, die tijdelijk zal 
opengesteld worden voor hulpdiensten, leveranciers; let op deze weg zal niet toegankelijk zijn 
voor auto’s richting parking van de sporthal !). Voor wie toch naar de sporthal moet, zal de 
parking aan het OCMW zo veel mogelijk verruimd worden en vrijmaken om daar te parkeren. 
Tijdens deze werken zal men ook kunnen parkeren aan de Dries (zijde De Ster). 

 
De weg naast en achter de school zal in november terug aangepakt worden (enkel de 
bovengrond/bestrating). 1 uitzondering : naast de school moet dan enkel nog de rioolaansluiting 
gebeuren. Timing eind november, december of begin 2018 ? 
 
Vraag: Is voor de zone school/sporthal een oplossing voorzien wat betreft de jeugdwerking & 
sportactiviteiten ? 
 

Vanuit de dorpsraad zijn sedert november 2016 de gebruikers van de site Voetbalterreinen, van 
de Sporthal, van Troelant en van Chiro verwittigd dat in juli de weg dicht gaat. 
Er is geopperd om akkerland in de Hooimanstraat te beplaten om te gebruiken als parking, 
maar dit bleek complex te zijn. 
De Chiro zou op kamp zijn, maar komen andere chirokampen naar hier ? 
KLJ bouw start met de bouw van hun lokalen pas later aangezien de bouwvergunning niet rond 
is. 
De dorpsraad heeft geprobeerd om hierbij te bemiddelen maar dit is niet hun bevoegdheid. 
 
Op 22 mei werd reeds een Bewonersbrief door de stad verzonden aan de bewoners van 
Sinaaidorp, Dries, Hulstbaan, Zakstraat, Neerstraat en Vleeshouwersstraat met een update van 
de gewijzigde planning voor de dorpskern. Deze info zal ook verschijnen in Info Sinaai. 
 

 
Vraag blijft de Carrefour bereikbaar ? Jawel, deze blijft zo goed als mogelijk steeds bereikbaar. 

 
Ondanks alle werken blijft de toegang voor voetgangers/fietsers steeds gegarandeerd ! 
 
Er wordt opgemerkt dat er bij de bewoners van Sinaai een “algemene tevredenheid” is over de 
werken en de medewerkers die meestal erg behulpzaam zijn. 
 
Vraag: bereikbaarheid Rommelmarkt / Braderij Vleeshouwersstraat 23 sept 
Dries blijft bereikbaar, alleen de toegang kant Hulstbaan blijft afgesloten. 
Voor leveringen is gevraagd om de paaltjes aan de andere toegangsweg tijdelijk te verwijderen. 



 
Een aanwezige merkt op dat in de Collegebeslissingen staat dat na het openen in beide 
richtingen van Zakstraat en Hellestraat, een budget is vrijgemaakt om bermen te hernieuwen  
(7.438 €). Dit is reeds goedgekeurd maar zal pas uitgevoerd worden vlak voor het openstellen. 
 
Vragen ivm wegenwerken/verkeersveiligheid 
Vraag 1 Waar de Zakstraat aansluit op Sinaaidorp is er een probleem qua zichtbaarheid door 
een hoge haag; de zichtbaarheid is haast nihil. 
Vraag 2 (bewoner Neerstraat) Is het mogelijk om een parkeerverbod in te stellen bij de uitrit 
Neerstraat richting Sinaaidorp/Zwaanaardestraat om de zichtbaarheid te verbeteren. 
 
Beide vragen werden doorgespeeld aan schepen G. Van Peteghem en C. Hanssens. Deze 
laatste heeft reeds bevestigd dat hij dit zal ter harte nemen. 

 

3. OH-kaart voorstelling door Nele De Klerck (centrum manager Stad Sint-Niklaas) 
 

“Oh kom maar eens winkelen     “... naar analogie met “oh komt toch es kijken ...” 
 
Voor de stad Sint-Niklaas, met inbegrip van 
de deelgemeenten, hebben reeds 107 
handelaars zich ingeschreven voor dit 
project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de Oh-kaart kan je Oh-punten sparen in 
groot Sint-Niklaas en deelgemeenten(evt 

inscannen QR code) om : 
 

1. Stadsvoordelen om te ruilen (theaterbon, zwembadticket, museumticket, parkeerticket momenteel 
Grote Markt en Stationsplein, maar wordt vrij snel uitgebreid naar straatparkeren) 

2. Voordelen bij handelaars te sparen : 60 à 70% van de handelaars doen hieraan mee 
bv. bij bakker 11

e
 brood gratis etc. 

3. Deel te nemen aan wedstrijden bv. tijdens de terrasjesdagen kan je via de oh-punten een VIP 
barbecue voor 10 personen winnen 

 
Partner van de Oh-kaart is de Joyn-kaart, die je in meer dan 25 steden in België kan gebruiken, zoals 
Antwerpen, Gent etc. 

 
Registreren doe je best met je mailadres via www.insintniklaas.be, maar je handelaar kan dit vaak ook voor 
jou doen, want je kaart verliezen betekent ook je punten verliezen. Smartphonegebruikers kunnen de kaart 
ook via een “app” gebruiken. 
 
Meerdere kaarten combineren per gezin en samen sparen kàn zeker. 
Een cadeaubon kopen kan op het stadhuis (dienst Toerisme) 
 
Voor meer info, bezoek je de website www.insintniklaas.be. 
 

4. Sfeerverlichting (kerstverlichting) door Nele De Klerck (centrum manager Stad Sint-Niklaas) 

 
De term “Sfeerverlichting” wordt gebruikt omdat, vanwege de donkere wintermaanden, deze verlichting in 
ons straatbeeld aanwezig is vanaf 12 november tot 8 januari. 
 

Na evaluatie van het huidige concept is het contract van 5 jaar, na 4 jaar vervroegd opgezegd door de stad, 
omdat het niet langer voldeed aan de verwachtingen. 
 

Het jaarbudget voor groot Sint-Niklaas dat 120.000 € bedroeg in 2016 is nu verhoogd naar 150.000 €.  
Van de extra 30.000 € gaat er 5000 € naar elke deelgemeente. 

http://www.insintniklaas.be/
http://www.insintniklaas.be/


 

Afspraken tussen deelgemeenten : 
 synchroon werken 
 iedereen hetzelfde budget 

 

Problemen met de 18 slingers (bomen) die steeds uitvallen : Eandis zal dit probleem tegen september 
opgelost en uitgetest hebben. Deze zijn door de stad aangekocht en vallen dus niet onder het budget van 
150.000 €. 
 

Voor 2017 zijn er 2 mogelijke aanbieders (combinatie van de 2 is niet mogelijk, onderhandelen is steeds 
mogelijk) :  
 

Aanbieder 1 
 

a) 18 bomen op de Dries blijven (aangekocht) 
b) 18 paalmotieven (kleiner dan aanbieder 2) : tot dusver waren er 14 st in de Vleeshouwersstraat + er 

zijn 4 st extra gevraagd. Aanbieder 1 bevestigt dat het kan om ze alle 18 te verspreiden over 
Vleeshouwersstraat, Dries, Sinaaidorp & Hulstbaan 
palen met stekkers ! (palen Sinaaidorp : wordt bekeken tijdens/na de werken) 
paalnummers werden reeds doorgegeven 
2 verschillende motieven beschikbaar : jaar 1&2 : motief 1 – jaar 3&4 : motief 2 

c) Gemeentehuis uitlichten is een mooie extra troef 
 
Aanbieder 2 
 

a) 18 bomen op de Dries blijven (aangekocht) 
b) 18 paalmotieven : strikken zijn vrij groot 
c) Ipv het gemeentehuis uit te lichten, stellen zij voor om iets te doen met de Vrijheidsboom, maar de 

kans is klein dat zal toegestaan worden. 
 
Samengevat wensen Sinaai 

- gemeentehuis uitgelicht 
- 14+4 paalarmaturen gevraagd 
- Graag iets grotere paalarmaturen zonder kleur 

 

5. “Schoon volk” project MIWA door Nele De Blieck (projectmedewerker Sensibilisering MIWA) 
 

www.miwa.be/schoonvolk 
 

Zwerfvuil is een wereldprobleem, met desastreuse gevolgen voor de wereld van nu en van 
morgen. Alle nadelen van zwerfvuil werden uitgebreid opgesomd, maar de grote impact op ons 
leefmilieu, fauna en flora, dier en mens laat niemand onberoerd ... 
  

“Schoon volk” is een zwerfvuilproject van MIWA dat met de gemeenten wil samenwerken : hiervoor 
worden zwerfvuilmedewerkers (burgers) gezocht, die alleen of in groep willen meewerken aan een 
propere buurt. Omwille van de noodzakelijke contracten van alle medewerkers in functie van 
verzekering, zijn schoolgroepen of jeugdverenigingen niet toegelaten.  
Hoe vaak je mee werkt, waar of wanneer, beslis je zelf ! 
 

Aanmelden kan via www.miwa.be of via het gemeentelijk milieuloket ... vooraleer je van start kan 
gaan mag je niet vergeten om langs te gaan om je contract te tekenen. Je krijgt ook een 
startpakket met een grijpstok, fluohesje, handschoenen, vuilniszakken (PMD + wit) en een poster 
om voor je raam te plakken om kenbaar te maken dat je “Schoon volk” medewerker bent.  
De Reinigingsdienst haalt bij jou thuis het opgehaalde zwerfvuil op. 
 

Het project telt vandaag 99 vrijwilligers, waarvan 40 in groot Sint-Niklaas. 
Als medewerker krijg je regelmatig een Nieuwsbrief toegestuurd en jaarlijks wordt een 
ontmoetingsmoment gepland voor medewerkers. 
 

6. 800-jaar Sinaai / opvolging 

 
De activiteiten van 800 jaar Sinaai zijn tot dusver een groot succes, met de recente Sneukeltocht 
en Stenenmuurkermis nog vers in het geheugen. 
 
Een kijk op wat er de volgende 2 maanden op stapel staat en voorbereid wordt  

http://www.miwa.be/schoonvolk
http://www.miwa.be/


 
 Festiveló 2 juli 2017:  Fietsroute die vertrekt op de markt van Lokeren, en waarbij je 

onderweg kan genieten van muziek : voorstelling in de Galoppade (Leestraat), verder 
doorfietsend naar de Tinelstraat voor een bezoek aan het Tinelmuseum. Vanaf 12u zijn er 
dan concerten in de kapel van het klooster en in de kerk . Elke voorstelling duurt ongeveer 
20 minuten (is telkens met een doorschuifsysteem met om de 45 min een nieuwe 
voorstelling : dus 3 voorstellingen in de Galoppade, 3 in de kapel en 3 in de kerk). De Dries 
wordt picknickzone, waar men zijn eigen picknick kan opeten en waar ook de nodige drank 
zal aangeboden worden aan de deelnemers. 

 11-juli viering op zaterdag 8 juli 2017: met aansluitend georganiseerd door de Stad op 
maandag 10 juli het vuurwerk en optreden van Kristof. 
Een “old-fashioned” A3 affiche wordt uitgedeeld met een overzicht van alle activiteiten.  

 
 zondag 9 juli : Koers WAOD en om 18u de klassieke koers voor de Sinaainaren 

maandag 10 juli : 
19u30 Golden Years band 
21u30 Kristof met live band 
23u00 Vuurwerk 

 Volkssportfeesten 25 & 26 augustus in het thema “800 jaar Sinaai” 
 Familiedag zondag 27 augustus (zie bus aan bus bedeelde folder): extra 3e dag 

Volkssportfeesten : picknicken op de Dries 

 
 zie volgende pagina 

 

 

 
 



- vanaf 12u zijn er allerlei optredens/activiteiten en animatie zoals : een draaiorgel, optreden 
van Les Odettes, goochelaar, ballonnen voor kinderen, volksspelen  

- vanaf 16u Snijdersbank en 1u samenzang met het Koor Gaudeamus & de Romantics die 
het avondprogramma zullen afronden. 

Liggen verder in het verschiet ... 

 
Openluchtspektakel 8-9-10 en 14-15-16 september 2017 (telkens om 20u30) 

 
Kaartenverkoop loopt zeer goed (2400 van de 3300 tickets zijn reeds verkocht). Voor wie absoluut tickets 
wenst, is de boodschap “wacht niet te lang” ! 
Er worden nog een 10-tal figuranten gezocht, vooral mannelijke (leeftijden 20à30 jaar); voorwaarde is 
natuurlijk beschikbaar zijn voor de repetities van augustus. 
 

Voor opbouw op de Dries zijn nog helpende handen nodig : periode van 14 dagen voor de voorstellingen, na 
de Familiedag dus ! 
 

Tijdens de voorstellingen zijn ook nog medewerkers “achter de schermen” nodig. 
 

Vrijwilligers kunnen zich melden op www.sinaaileeft.be of https://www.sinay1798.be  

In de volgende editie van Info Sinaai wordt een interview gepubliceerd met Marc Picavet, regisseur van het 
Spektakel. 
Van bij de aanvang van 800 jaar Sinaai hebben wij van de stad een subsidie gekregen van 2 x 15.000 €. 
Tussendoor en mede dankzij het grote succes van de nieuwjaarsreceptie (300p meer dan verwacht) én het 
grote budget dat nodig is voor het Openluchtspektakel, én een paar andere extra onvoorziene uitgaven, 
hebben wij aan de Stad een bijkomend budget gevraagd van 15.400 €. Dit werd spontaan toegestaan en 
goedgekeurd, waarvoor hartelijk dank aan de Stad ! 
 

7. Memorandum 2018-2024 

Het is de doelstelling van deze werkgroep om tegen het voorjaar van 2017 de desiderata van Sinaai te 
schrijven voor het nieuw aankomende Bestuur. Een groep van een 15-tal personen waaronder ook een 
vertegenwoordiging van de Sinaaise jeugd, is hiermee gestart in mei. 

http://www.sinaaileeft.be/
https://www.sinay1798.be/


 

8. Site Ter Beke (Tjeu van Diessen - secretaris OCMW & Mike Nachtegael – voorzitter OCMW) 

Dhr Nachtegael en van Diessen komen de Buurtbrief Site Ter Beke van juni 2017 toelichten die de komende 
week in Sinaai zal verspreid worden. 
T. van Diessen 
Uitwerking van de hele procedure en inspraakprocedure zoals in 2013-14 is gehouden en nu het uittekenen 
van het luik van de verkaveling (Studiebureau Talboom tekent alles in detail uit met betrekking tot 
rioleringen, elektriciteitsaansluitingen, wegenaanleg). Dat wordt dan als verkavelingsvergunning ingediend 
bij de Stad en dan komt er nog een openbaar onderzoek. 
Er komt een informatieavond over dit project in de periode dat het openbaar onderzoek loopt. Heel concrete 
vragen kunnen daar gesteld worden. Wie bezwaar heeft tegen een of ander kan dit indienen bij de Stad, 
binnen de gestelde procedures.  
Concretisering plannen 2013 

 Deze verkaveling maakt onderdeel uit van het plan om in het dorp van Sinaai ook 
huisvestingsmogelijkheden te bieden aan mensen met een lager inkomen die ook een huis willen kopen. 
In dit project zitten bijgevolg een aantal meergezinswoningen – het gaat hier om woongelegenheden met 
een kostprijs die onder de 150.000 € zit. 

 Verder in het kader van het plan is er voor gezorgd dat de sportterreinen (die nu overgedragen zijn aan 
de Stad, en die bouwgrond waren) dat die worden omgezet tot recreatiegrond, waarmee de sport- en 
recreatiebestemming gegarandeerd blijft. 

 

 

M. Nachtegael 
Vier jaar geleden was site Ter Beke een verlaten rusthuis met aanbelanden zonder bestemming. 
Terzelfdertijd was er discussie en onzekerheid over de toekomst van het sportgebeuren in Sinaai. Een groot 
deel van de voetbalterreinen is OCMW. 
Als de renovatie van de 24 OCMW flats volgend jaar zal klaar zijn, zal er op de site heel wat veranderd zijn, 
in het voordeel van Sinaai. Deze gronden van het oud-OCMW waren eigendom van de stad en zijn nu 
aangekocht door het OCMW, zodat het OCMW alleen de verkaveling kan realiseren). 
 
Het masterplan wordt toegelicht : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkavelingsplan : 

66 koopwoningen zie vlg pagina 



 
Verkavelingsplan : 66 koopwoningen 

 

 
 
 
 
66 Koopwoningen met 2 bouwlagen plus dak. Merendeel 
éénsgezinswoningen/huizen (halfopen of gesloten bebouwingen) en een 

ander deel : appartementen (meergezinswoningen). 
Soorten woningen : (zie ook plattegrond) 
40 woningen zijn grondgebonden rijwoningen 
26 meergezinswoningen  
4 types van bebouwing zijn voorzien : 

 appartementen 

 woningen met garage (inpandig) 

 woningen zonder garage (met parkeergelegenheid) 

 woningen met collectieve parkings 
zoveel mogelijk zuidgerichte tuinen zijn voorzien 
alle woningen zelfde gabarit : 2 bouwlagen + dak 
Timing Masterplan: 

 1
e
 toelichting gebeurde vanavond op de dorpsraad 

 Buurtbrief wordt verzonden tijdens de week na deze vergadering 
 Specifieke informatievergadering wordt nog georganiseerd met de kans tot vraagstelling. 
 OCMW dient verkavelingsaanvraag in, waarna een wachttijd van 7 maanden niet ongebruikelijk is, 

waardoor ten vroegste voorbereidende werken (rioleringen etc) kunnen starten in 2018. Bouwrijp zal 
het project pas zijn in 2019, hetgeen niet wegneemt dat eind 2017 er al begonnen wordt met het 
renoveren van de rioleringen en bestratingen rond het oude OCMW gebouw dat tegen voorjaar 2018 
zal klaar zijn. 

Vroeger reeds werd afgesproken om te zorgen voor voldoende open ruimte. Stukken groen hier zijn niet 
privé maar openbaar. Vlotte doorgang te voet en met de fiets van Hooimanstraat richting school en Dries 
wordt gegarandeerd. 
Aantal wegen is ook beperkt t.o.v. het ontwerp uit 2013, en zo te zorgen voor minder verharding en meer 
groen en dat alle woningen bereikbaar zijn met de auto. 
Collectieve parkings zijn deels voorbehouden voor bewoners en deels voor bezoekers. 
Gereserveerde parkings voor de bewoners wordt ook gegarandeerd. 


