
 

                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de 

                          Dorpsraad op DINSDAG 3 April 2018 

      inaai              om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 
  
 

De voorlopige agendapunten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. wielerwedstrijden: “vragen bij de omlopen”: schepen Van Petehem, W. Heyremans. 
3. Openbare werken: stand van zaken Sinaai-centrum. 
4. 3de spoor op traject Lokeren – Sint-Niklaas: Fred Van Remoortel 
5. Verslagen Algemene vergadering VZW Sinaai Leeft en VZW 800 jaar Sinaai. 
6. Jeugd: jeugdhuis Troelant, WJS 
7: Cultuur: Heemkring Den Dissel, Varia 
8. Info uit gemeenteraad/schepencollege/persberichten 
9. Varia:  
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 
 

 
VERSLAG van de vergadering van 6 februari 2018:  
Aanwezig: S. Schelfaut, E. Meul, C. Van Bocxlaer, K. Vercauteren, J. De Smedt, W. Heyremans, J. Van 
Puyvelde, E. De Gendt, J. Vercauteren, M. Tollenaere, G. Smet, I. De Block, De Tendeer, L. Heyens, A. 
Stremersch, F. Creve, G. De Blieck, D. Poppe, D. Meul, G. Van Bossche, B. Robijn, W. Polfliet, W. Fierens, 
G. Behiels, O. De Cock, G. Van Hove, W. Vermeieren, M. De Caluwé, E. Van Peteghem. 
 

Beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  

ALGEMEEN 
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  
 

1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 

Vorig verslag werd goedgekeurd 
 
Post:  
Uitgaande post: 

- Formulier inschrijving kandidatuur VZW Sinaai Leeft voor de GoeBezig-prijs   
 
Inkomende post: 

- Antwoord Aquafin: “Het dossier werd in de zomer aanbesteed en wordt binnenkort gegund. Start 
van de werken is voorzien in maart 2018.” 

- Melding via mail van een mondiale zwerfvuilactie op zaterdag 15 september 2018 
- Verschillende mails in opvolging van het dorpsradenoverleg met schepen Henne (zie verder in 

verslag). 
- Uitnodiging van de vzw Dorpsbelangen voor de voorzittersvergadering van 9 december 2017 in 

Zwijnaarde 
- Mails i.v.m. de uitrol van het Hoplr bewonersplatform.. 
- Mail i.v.m. de verdere planning van de werken in Sinaaidorp. 

 

2. Opvolgingspunten: 

Trage wegen: 
Er is momenteel nog niets gebeurd op het veld, momenteel zijn er gesprekken met de betrokkenen. 
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Elektriciteitspalen 
Op een vraag werd dit nagegaan. 
De kabels zijn van de nutsmaatschappij en de palen en armaturen zijn van de stad. 
 
Nieuwjaarsdrink 21 januari 2018  
Dit was de eerste maal dat dit werd georganiseerd. Iedere aanwezige kreeg 2 drankbonnetjes en kon er 
nog extra bijkopen. Vzw Sinaai Leeft en VZW 800 jaar bekostigden de gratis bonnetjes (1500 – 1600 euro) 
Er waren drankjes en enkele warme hapjes te verkrijgen. 
De opkomst was erg goed, meer dan 500 personen. 
Het was wel fris maar het weer viel best mee. 
 
Politie 
De huidige veldwachter Wim Fierens krijgt sinds kort hulp van Gino Behiels. 
Vraag om de GSM nummer toe te voegen aan de info aan het deelgemeentehuis (verbeteren 
bereikbaarheid)  
 
Werken Sinaai centrum 
De werfvergadering is door de weeromstandigheden niet doorgegaan => geen bijkomende info  
 

3. Voorstelling memorandum 2018 - 2024  

De leden van de werkgroep stellen het memorandum 2018-2024 voor aan de aanwezigen op de 
dorpsraadsvergadering. 
Bij de vraag of het voorgestelde memorandum zo mag gepubliceerd worden en aan de politieke partijen 
kan gegeven worden kwamen enkele opmerkingen nl. 

- Het luik i.v.m. de bereikbaarheid van de politie werd in tussentijd opgelost (zie hierboven). 
 

- I.v.m. met het gebruik van de kansenpas bij de sportverenigingen wordt opgemerkt dat dit wel 
gebeurt o.a. bij de judo (verder navraag leert ons echter dat dit op stadsniveau maar bij 20% van de 
sportverenigingen gebeurt) 

 
- Een opmerking van JVP dat het memorandum niet het standpunt is van alle dorpsgenoten. Vooral 

rond het punt trage wegen zijn er verschillende standpunten rond wettelijkheid e.d. De voorgestelde 
trage wegen (zie wenselijkheidskaart Trage Wegen op www.sinaaileeft.be)  zijn wel de wegen die 
een 8-tal jaar geleden zijn via een prioriteitsprincipe zijn vastgesteld door alle toen betrokken 
partijen. Een memorandum is ook geen particuliere/individuele gedachtestroom maar een van en 
voor  de gemeenschap! Interpellant werd er op gewezen dat hij als eigenaar en dus betrokken partij 
wellicht de minst neutrale beoordelaar van de situatie is, wat hem niet verhinderd om voor zijn 
vermeende rechten op te komen. De juridische beoordeling van individuele eigendoms- of 
gebruiksrechten laat DR aan specialisten over, en wil daar geen standpunt over innemen. De in het 
memorandum geformuleerde visie rond Trage Wegen wordt door de vergadering weerhouden.  
 

- De teksten van het memorandum zullen integraal terug te vinden zijn op de Website 
www.sinaaileeft.be vanaf 30 maart. 
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