
 

           U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de 

                          Dorpsraad op DINSDAG 2 April 2019 

      inaai              om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 
  

 

Agenda: 
- goedkeuring vorig verslag 
- briefwisseling 
- verslag algemene vergadering Sinaai Leeft. 
  Verduidelijkingen i.v.m. kasverslag/kermissen/jaarmarkt/nieuw Logo 
- voorstelling visietekst van het beleidsprogramma 2019 - 2024 van het stadsbestuur door 
schepen F. Baeyens (om 21u) 
- Jeugd 
    a. Jeugdhuis Troelant  
    b. WJS 
- Cultuur: 
    a. Heemkring den Dissel 
    b. Varia 
-  Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad. 
- Varia: 
-Vriendelijke groeten  
Het secretariaat  

VERSLAG van de vergadering van 5 februari 2019 

Aanwezig: B. Van Ingelgem, A. Godts, K. Noppe, M. De Caluwé, P. Annaert, W. Vermeiren, F. Dekimpe, C. Melens, 
E. De Gendt, M. Tollenaere, R. Eeckhoudt, I. De Block, G. Van Peteghem, G. Van Hove, W. Fierens, K. Joos, A. 
Verstraeten, K. Vercauteren, J. Ongenae, F. Creve, A. Geerinck, B. Van Lombergen, L. Heyens, W. Polfliet, T. De 
Beule, A. De Tender, P. Van Garsse, C. De Grande, J. Vercauteren, F. Creve, T. Vercauteren, E. Van Petegem, E. 
Vercauteren, R. Schelfaut, S. Van Puyvelde, A. Bogaert, T. Geleyn, J. Smet, E; Meul, schepen De Bruyne, S. 
Schelfaut. 
 
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  

Indien je het verslag van de dorpsraadsvergaderingen of de aankondigingen van de activiteiten van de 
VZW Sinaai leeft niet meer wenst te ontvangen geef een seintje op dorpsraad@sinaaileeft.be  

1. Goedkeuring en opvolging verslag (briefwisseling) 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 
Op de vragen vorige dorpsraad werd nog geen antwoord gegeven daarom werden ze weer meegegeven 
met de aanwezige schepen De Bruyne en gemeenteraadslid K. Noppe (antwoord zie varia). 
 
Schepen Bart De Bruyne stelt zich kort voor en licht zijn bevoegdheden toe nl. Jeugddienst, JOS vzw, 
gebouwen en participatie 
 

2. voorstelling organisatie VZW Sinaai Leeft 
Etienne Meul stelt de VZW Sinaai Leeft voor via een powerpointprojectie (zie website www.sinaaileeft.be) .  
Organigram VZW Sinaai Leeft: 
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3. Wat kan de stad iedereen aanbieden?  

Annemie Bogaert stelt de verschillende soorten subsidies voor vrije tijd in onze stad voor, alle stappen die je moet 
doorlopen om een evenement te organiseren, de aandachtspunten voor communicatie en nuttige contactgegevens.  
Deze PowerPoint projectie is te vinden op www.sinaaileeft.be onder “dorpsraad februari 2019” 
 
Om het voor de verenigingen en dorpsraden iets gemakkelijker te maken, heeft de dienst cultuur en vrije tijd de meest 
gevraagde info gebundeld in een handboek.  
Het staat nu online op: www.sint-niklaas.be/handboek-voor-verenigingen-en-dorpsraden   
Het handboek voor verenigingen en dorpsraden bundelt heel wat relevante en praktische informatie.  
Je vindt deze informatie en de bijhorende aanvraagformulieren ook op deze website. Het handboek wil een extra 
leidraad zijn om jouw vereniging te ondersteunen.  

→ Suggesties, aanvullingen, opmerkingen, andere… bezorg ze aan cultuur@sint-niklaas.be   

 
 

4. Aanvullingen: 

Jacques Smet geeft een overzicht van bijkomende mogelijkheden naast deze van het stadsbestuur ivm lokalen 
Sinaai, de provinciale uitleendienst, ...  
Zijn PowerPointpresentatie kan je bekijken op www.sinaaileeft.be  
 
 

5. Varia: 

Opvolging vragen dorpsraad 5/02/2019:  
• Werken voetpad aan rusthuis op Sinaaidorp: een aannemer heeft daar werken uitgevoerd maar het 

voetpad is zeer slecht opnieuw aangelegd. Kan dit opgenomen worden met de desbetreffende 
aannemer? Of is dat al opgenomen met de vraag om te herstellen?  

Er zijn werken uitgevoerd door Telenet. Omdat Sinaaidorp nog niet definitief opgeleverd is, moet de 
heraanleg van het voetpad door de aannemer van de werken (gebroeders Van Den Berghe) gebeuren. Het 
heeft even geduurd alvorens Telenet akkoord was met de offerte van de aannemer. Dat is ondertussen in 
orde en de herstellingswerken zijn aangevat.  
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• Bomen Wijnveld (ter hoogte van het oude Troelant): die zouden gekapt worden en vervangen. Men 
vroeg of daar al nieuws over is (Komen er opnieuw bomen? Zo ja, welke? Timing?)  

De kerselaars zijn ten einde gegroeid omwille van de beperkte groeiplaatsomstandigheden en eerdere 
snoeiingrepen. Op termijn zijn deze bomen inderdaad toe aan vervanging. Tegelijk zijn de fiets- en 
voetpaden ook niet meer in de beste staat en dringt zich hier op termijn ook een vervanging op. Beide 
ingrepen worden best samen bekeken zodat bij de eventuele heraanplant van nieuwe bomen maximale 
wortelruimte wordt voorzien voor de bomen waarbij tegelijk voet- en fietspad worden beschermd tegen 
opstuwende wortels. Er is echter op vandaag nog geen concreet plan of een concrete timing voorhanden.  
   

• Hooimanstraat: verhoogd plateau: zichtbaarheid voor automobilisten is daar heel slecht komende 
van de kant Vleeshouwersstraat. Je ziet de fietsers niet afkomen en kan dus ook niet anticiperen. 
De haag van die bewoners zit ervoor. Dit probleem zou al gekend zijn bij jullie en men zou naar een 
oplossing aan het zoeken zijn? Alternatief is om niet meteen te laten oversteken maar de fietsers 
eerst naar rechts te laten afdraaien en pas ter hoogte van de wegel te laten oversteken.  

Reeds jarenlang was er geen enkele aanduiding dat op deze plek een wegel aansloot op de 
Hooimanstraat. Er werd recent een verkeersplateau aangebracht om de snelheid van de automobilisten te 
beperken tot 30 km/u. Bovendien werd een duidelijke schildering op de rijbaan aangebracht en werd een 
zebrapadverlichting toegevoegd om deze oversteekplaats zo zichtbaar mogelijk te maken voor de auto’s. 
De problematiek van de haag zal bekeken worden op een plaatsbezoek.  
   

• Hooimanstraat: verhoogd plateau: er parkeert blijkbaar zeer regelmatig een buurtbewoner op. 
Vraag om hier op te treden.  

Op een verhoogde inrichting is het niet toegelaten volgens de wegcode om te parkeren. Er zal opdracht 
gegeven worden om dit te handhaven. Indien handhaving niet volstaat zal via plaatsbezoek bekeken 
worden om dit fysiek onmogelijk te maken 
 
 


