
 

                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de 

                          Dorpsraad op DINSDAG 7 augustus 2018 

      inaai              om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 
  
 

De voorlopige agendapunten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2.  
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 
 

 
VERSLAG van de vergadering van 5 juni 2018:  
Aanwezig:..K. Vercauteren, C. Van Bocxlaer, E. Beirens, G. Van Bossche, E. De Gendt, M. Tollenaere, I. 
De Block, K. Joos, G. De Blieck, A. Stremersch, A. De Tender, F. Creve, G. Van Hove, L. Heyens, W. 
Polfliet, W. Fierens, W. Vermeiren, A. Geerinck, M. Mattias, K. Noppe, E. Van Peteghem, D. Meul, E. Meul, 
J. Smet, S. Schelfaut, schepen 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. 
 

- Er wordt in het begin van de vergadering info gegeven over de GDPR i.v.m. de veranderde 
privacyregels rond gegevensverwerking. De VZW Sinaai Leeft is deze aan het implementeren en 
daarom werd aan de aanwezigheidslijst een extra kolom toegevoegd waarbij aanwezigen kunnen 
aangeven of hun naam vermeld mag worden in het verslag en of men de verslagen nog wenst te 
ontvangen! Iedereen zal binnenkort ook een mail ontvangen om te bevestigen of men de verslagen 
en de info van de verschillende werkgroepen van de VZW Sinaai Leeft nog wil ontvangen. 

 
Post:  
Uitgaande post: 

- Enkele mails i.v.m. het samenstellen van de agenda. 
- Enkele mails i.v.m. de werken in centrum Sinaai. 
- Enkel mails i.v.m. de bevlagging van Sinaai 
- Een mail i.v.m. de opvolging van de overlegvergadering van de dorpsraden 
- Verschillende mails i.v.m. de nieuwe privacywetgeving GDPR 

 
Inkomende post: 

- uitnodiging i.v.m. de gezamenlijke voorstelling van het memoranda op dinsdag 26 juni om 19.30 uur 
in het stadhuis. 

- Een mail van N. Maes i.v.m. de snelheid in landelijke straten van Sinaai 
- Een mail van de VZW Dorpsbelangen met als bijlage het memorandum samengesteld vanuit de 

inbreng van de verschillende leden dorpsraden/belangengroepen van Vlaanderen 
- Enkele mails i.v.m. een onderhoudsbeurt van het Tinelkerkhof en de hondenpoep-problematiek 
- Mail van L. Van De Wiele i.v.m.  een kennismakingsgesprek rond het komende dienstencentrum 

Sinaai. 
- Uitnodiging voor de voorstelling van de nieuwe portaalsite www.sint-niklaas.be op maandag 25 juni 

om 20u in de trouwzaal van het stadhuis. 
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2. Info vanuit de politie ivm inbraken, snelheidsovertredingen, … INP Fierens. 

Inbraakcijfers 2017: 
In 2017 vonden in Sinaai 12 inbraken plaats (31 in 2016), waarvan 2 pogingen en 10 effectieve inbraken 
Dit is wel een opmerkelijke daling 
In 2017 vonden over heel Sint-Niklaas 328 inbraken plaats (358 in 2016) => 4 % van de inbraken vond 
plaats in Sinaai (7 % in 2016) 
 
Inbraken per straat: 

Edgar Tinelstraat  April voltooid 1 

Edgar  Tinelstraat  November voltooid 1 

Heirstraat  Januari voltooid 1 

Heirstraat  Juli voltooid 2 

Hooimanstraat  Juni Poging 1 

Riemeersstraat Juli voltooid 1 

Roggeveld  Februari voltooid 1 

Stenenmuurstraat  Juni voltooid 1 

Vleeshouwersstraat  September voltooid 1 

Wijnveld  November voltooid 1 

Zakstraat  September Poging 1 

 
Vergelijking met andere jaren 

  Effectieve inbraken 

2011 23 

2012 21 

2013 19 

2014 16 

2015 42 

2016 16 

2017 10 

 
Aanpak van de inbraken door de politie: 
+Prioriteit in zonaal veiligheidsplan 
+Projectmatige aanpak 
+Verschillende actievormen 

- Oriëntatie van patrouilles naar diefstalgevoelige zones 
- Wegblokkeringen(controledispositief) 
- Speed DPA (huisbezoeken) 
- Observatieacties (Helios) 
- Inzet nummerplaatherkenning (anpr) 

Zeer belangrijk: Alerte bewoners die verdachte toestanden melden 
 
Inbraakbeveiligingsadvies: 
+ dit advies is gratis  
+ Na afspraak (via lokale agent) komt adviseur bij u langs  
+ Kijkt naar omgeving woning en in woning zelf 
+ Stuurt een verslag met tips 
 
 
 
Verkeersongevallen in 2017: 
34 aangegeven ongevallen met blikschade, 12 ongevallen met lichamelijk letsel 
Totaal Sint-Niklaas: 355 ongevallen lichamelijk letsel, 3 % in Sinaai 

 
Aantal ongevallen blikschade Aantal ongevallen lichamelijk letsel 

HOOIMANSTRAAT  1 2 

EDGARD TINELSTRAAT  0 1 

HELLESTRAAT  1 1 



HONDSNESTSTRAAT  0 1 

HULSTBAAN  3 1 

KLOKKE ROELANDLAAN  0 1 

PUIVELDESTRAAT  3 1 

SINAAIDORP  2 1 

STENENMUURSTRAAT  1 1 

VLEESHOUWERSSTRAAT  3 1 

ZWAANAARDESTRAAT  1 1 

CADZANDSTRAAT 4 0 

DRIES 4 0 

KATHARINASTRAAT  1 0 

KEIZERSTRAAT  1 0 

KERNEMELKSTRAAT 1 0 

WEIMANSTRAAT  3 0 

WIJNVELD 5 0 

totaal 34 12 

 
Aantal verkeersinbreuken in 2017 (cijfers per overtreding): 

SNELHEID 
 

STILSTAAN EN 

PARKEREN 
 

HOOIMANSTRAAT  21 DRIES  22 

HULSTBAAN  85 EDGARD TINELSTRAAT  2 

LEEBRUGSTRAAT  26 HULSTBAAN  3 

LEESTRAAT  23 SINAAIDORP  7 

WEIMANSTRAAT  25 STENENMUURSTRAAT  1 

WIJNVELD  107 VLEESHOUWERSSTRAAT  5 

Totaal 287 WIJNVELD  4 

  Totaal 44 

DRUGS IN  HET VERKEER 
 ZWAANAARDESTRAAT  1 

ALCOHOL 
 

GORDEL EN KINDERZITJE 
 

HOOIMANSTRAAT  1 HELLESTRAAT  2 

VLEESHOUWERSSTRAAT  1 MOLENSTRAAT  2 

WIJNVELD  1 STENENMUURSTRAAT  1 

ZWAANAARDESTRAAT  1 WIJNVELD  2 

Totaal 4 Totaal 7 

GSM 
 HOOIMANSTRAAT  2 

HULSTBAAN  1 

WIJNVELD  1 

Totaal 4 

TECHNISCHE KEURING 
 

VERBODSBORDEN 
 

HELLESTRAAT  2 DRIES  4 

HULSTBAAN  2 HELLESTRAAT  13 

LEESTRAAT  1 LEEBRUGSTRAAT 4 

VLEESHOUWERSSTRAAT  1 LEESTRAAT 4 



WIJNVELD  1 ZAKSTRAAT 1 

Totaal 7 Totaal 26 

 

3. Openbare werken centrum Sinaai: Stand van zaken  

Na het openstellen van Sinaai centrum na de werken zijn er enkele opmerkingen; deze zullen besproken 
worden met de aannemer, Tim Verfaille, de politie en iemand van de dorpsraad (Jacques?) 
Opgemerkt wordt o.a. dat: 

- Op de aansluiting van het vroegere “schoolstraatje” met de Vleeshouwersstraat momenteel geen 
voorrangsbord/stopbord staat  => heeft nu voorrang van rechts. Het is ook een onoverzichtelijk 
punt! Anderzijds is ook de inrit voor de garages in de wegel veranderd waardoor er bestuurders in 
moeten rijden maar er ook uit kunnen komen! Graag de situatie bekijken! 

- Aan de zijde van herleving Sinaai staat een verbodsbord inrit voor auto’s maar dit is fysiek wel 
mogelijk erdoor te rijden waardoor het kan gebruikt worden als “sluikweg” => Paaltjes plaatsen? 

- Onduidelijke situatie met de inplanting van de zebrapaden op het verhoogd kruispunt 
Vleeshouwersstraat. Zebrapad t.h.v. kinesist ligt verkeerde kant kruispunt zodat voetgangers 2 
straten moeten kruisen! 

- Ontbreken van parkeerplaatsen voor mindervaliden op de parkeerruimte voor het buurthuis! 
- Verplaatsen verkeersbord aan de Dries voor oude brouwerij Capoen (opklapbord verboden inrit) 
- Op het kruispunt t.h.v. bakkerij Adam (Vleeshouwersstraat/Dries) geldt voorrang van rechts! 
- Op het verhoogd kruispunt voor bakkerij Adam wordt momenteel fout geparkeerd => vraag aan de 

politie om de personen hierop aan te spreken en eventueel te verbaliseren!  
- Opmerkingen over de parkeerstrook voor Schoenen De Vos en voor school: ontbreken aflijning 

parkeerstroken. 
- In Sinaaidorp zijn er scheuren in het beton van het fietspad! 
- Verschillende kasseien + betonboorden zijn gebroken in het vernieuwde deel! 
- Vraag om na te gaan om extra zebrapad te leggen ofwel t.h.v. de inrit van het rusthuis of aan het 

kruispunt met de Edg.Tinelstraat. 
- Opmerking over het vernieuwd kruispunt (hoek) Hulstbaan en Wijnveld. 

Er zijn op dit moment 2 oplaadpunten geplaatst in het centrum van Sinaai => Aandacht: hierop mag enkel 
geparkeerd worden door elektrische wagens!!  
Schepen Van Peteghem meldt dat  

- de bermen in de omleidingswegen (Hooimanstraat, Zakstraat, Hellestraat,…) zullen worden hersteld 
door de aannemer. 

- het voorstel om de straat voor de oude brouwerij Capoen mee te nemen in de huidige werken niet 
werd goedgekeurd door het schepencollege. Het kon niet zomaar toegevoegd worden want er 
moest hiervoor een ganse procedure moeten opgestart worden met o.a. Monumenten en 
Landschappen, het aanvragen van een bouwvergunning ed. 

- er vrijdag een overleg is met de dorpsraad om het officiële openingsmoment af te spreken. 
- er een compromis is gevonden voor de voetpaden van de wijk Hemelsbreedte: langs 1 zijde wordt 

het voetpad volledig herlegd en langs de andere zijde worden de opritten herlegd en het voetpad in 
zijn huidige toestand behouden! 

 

4. Stadsmonitor Sint-Niklaas => Sinaai 

Er wordt een projectie getoond van de stadsmonitor van Sint-Niklaas met extra aandacht voor Sinaai. 

Meer info op volgende linken: 

 https://sintniklaas.incijfers.be/dashboard/Stadsmonitor/  

 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/  

Het was reeds de 6de editie van de stadsmonitor. Deze beschrijft de maatschappelijke ontwikkeling in 

vergelijking met de vorige jaren in 13 Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, 

Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout).  

Het is geen evaluatie maar een omgevingsanalyse door middel van een schriftelijk of digitale bevraging bij 

inwoners van de steden en buurten. Deze analyse resulteert steeds in een lijvig rapport met heel veel 

cijfermateriaal (zowel objectieve als subjectieve) waarmee men aan de slag kan gaan om beleidskeuzes te 

maken. 

Verschillend met de vorige edities is dat de steden nu ook wijken mochten aanduiden, Sint-Niklaas heeft 

gekozen voor 6 wijken nl. Belsele, Nieuwkerken, Reynaert/Fabiollapark, Sinaai, Stadskern en Stadsrand. 

Hierdoor zijn er voor het eerst ook specifieke cijfers voor Sinaai. 
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Voor Sinaai hebben 296 personen de bevraging ingevuld (respons van 40% van de aangeschrevenen) 

waarvan 8% tussen 16 en 25 jaar en 33% ouder dan 65jaar. 

 

Hieronder enkele schema’s als voorbeeld: 

Cultuurparticipatie: 

 
 

Tevredenheid sport- en culturele voorzieningen  

 
 

Tevredenheid voorzieningen voor kinderen en jeugd 

 
 

 

 

Sociale contacten: opmerkelijke cijfers! 



 
 

Buurthinder! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheid mobiliteit in de wijk: 



 
 

Kinder- en ouderenzorg: 

 
 

Overheid en burger: 

Tevredenheid informatie en consultatie: hoger dan in andere centrumsteden! 

 
 

Vertrouwen in stadsbestuur en politie 

 



 

5. Overleg Dorpsraden 

-Algemeen was er een grote tevredenheid i.v.m. de betrokkenheid wel wordt door iedereen; opgemerkt dat 

er voor kleine zaken weinig of geen overleg is zoals plaatsing fietsenrekken, plaatsing oplaadpunt 

elektrische auto’s, … 

-De nieuwe kerstverlichting werd door alle dorpsraden als positief ervaren. 

Er was wel een vraag over het beheer van de kerststal van Sinaai => nu door het verlichtingscomité, kan 

dit door de stadsdiensten gebeuren? 

-I.v.m. het veegplan werd opgemerkt dat niet alle straten vermeld zijn, dit komt omdat in sommige straten 

niet op de rijbaan wordt geparkeerd zodat de politie hier niet meer in de organisatie moet zitten om 

bestuurders aan te spreken!  

-er werd ook het onderhoud van de straatnaamplaatjes besproken => wie reinigt deze? Blijft onduidelijk! 

6. Jeugd: jeugdhuis Troelant, WJS 

Geen vertegenwoordiger aanwezig. 

7. Cultuur: Heemkring Den Dissel, Varia 

-Heemkring Den Dissel: er wordt verder gewerkt aan het jaarboek “de ontsluiting van Sinaai” en aan het 
fotoboek rond 800 jaar Sinaai 
-Kermissen in Sinaai:  
+ 11-juli-viering op grasplein Dries: zaterdag 7 juli: met om 20u Amarylis Temmerman en groep en om 
21u30 Frimout 
+ maandag 9 juli op Dries: 19u30: The Golden Yaers Band, 21u30: Paul Severs, 22u: Mama’s Jasje Live 
en om 23u15: muzikaal vuurwerk. 
+ van 20 juli tot 23 juli is er de wijkkermis op wijk Molenhoek (tent Hulstbaan 226) 
+ van 27 juli tot 30 juli is er de wijkkermis op wijk Leebrug (tent op speelplaats “De Zwaan” Leebrugstraat 
65. 

8. Varia: 

-Ontbinding 800 jaar Sinaai 
Op dinsdag 29 mei werd de ontbinding van de VZW 800 jaar Sinaai neergelegd op de griffie van 
Dendermonde. Van zodra de ontbinding verschenen is in het staatsblad is de vzw definitief gestopt. 
(verschenen op 7 juni 2018) 
De VZW Sinaai Leeft blijft bestaan! 
-Verkeer in Hooimanstraat  
Naar aanleiding van een vraag van N. Maes werd dit punt op de dorpsraad gebracht.  
Zoals vroeger reeds afgesproken verwachten we vanuit de straat constructieve voorstellen. Het voorstel 
om over gans de straat een zone 30 te installeren wordt niet weerhouden omdat de huidige zone 50 al niet 
wordt gerespecteerd en een zone 30 moet men kunnen afdwingen door structurele maatregelen. 
Er wordt gemeld dat er een bevraging is gebeurd in de straat en aanpalenden. 
-herstellen fietspad Hulstbaan: 
Er zou een aanbesteding uitgeschreven zijn om de werken aan het fietspad uit te voeren. Planning start 
werken najaar?   
 


