
 

           U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de 

                          Dorpsraad op DINSDAG 6 augustus 2019 

      inaai              om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 
  

 

Agenda: 
De voorlopige agendapunten: 
Varia 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat.  

VERSLAG van de vergadering van 4 juni 2019 

Aanwezig: C. Van Bocxlaer, M. Tollenaere, E. De Gendt, E. Aerssens, I. De Block, N. Maes, R. De Mulder,  A. 
Schelfaut, O. De Cock, G. De Blieck, T. De Beule, A. De Tender, F. Creve, A. Geerinck, R. Schelfaut, S. Van 
Puyvelde, J. Van Puivelde, K. Noppe, M. Panté, A. Godts, L. Verlee, D. Meul, J. Vercauteren, W. Heymans, E. 
Vercauteren, J. Smet, E. Meul, L. Van De Wiele, 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) 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Opmerking i.v.m. de septemberjaarmarkt: er wordt gevraagd om bij de paardenkeuring de paarden niet op het 
voetpad te laten staan, straat wordt gekuist met veegwagen maar voetpad niet, hagen worden beschadigd, … 
voorstel: vrachtwagens langs één zijde zetten en de paarden naast de vrachtwagens OP straat. 
 

2. Stand van zaken i.v.m. het dienstencentrum “Ter Beke”: Leen Van De Wiele  

Vanuit het Zorgpunt Waasland is tot nu toe bewust weinig gecommuniceerd over de stand van zaken rond het 
komende dienstencentrum omdat door problemen met de aannemer het erg onduidelijk was wanneer het 
dienstencentrum open kon. Nu wordt een nieuwe openingsdatum vooropgesteld nl. eind september. Tijdens de 
nazomer van Sinaai (Septemberjaarmarkt) wordt een opendeur georganiseerd in het dienstencentrum. 
Men zal er de mogelijkheid hebben om mee de naam van het dienstcentrum te bepalen, maar ook aan te geven welke 
verwachtingen/ideeën men heeft rond een dienstencentrum.  
Promo i.v.m. de opening moet nog uitgewerkt worden => voorstel om ook in info Sinaai en in de folder rond de 
“Nazomer van Sinaai” een bericht te plaatsen. 
Er zal nog een officiële opening komen samen met de Sint-Niklase huisvestingsmaatschappij.  
 
Activiteiten: In eerste instantie zal er dagelijks tijdens de week een middagmaaltijd worden aangeboden. 
Er komen een kapsalon en een wasserette, te gebruiken tijdens de openingsuren. 
De verdere uitbouw wordt mee bepaald door de reacties van de gebruikers.  
Toekomstige openingsuren: 
Elke maan-, woens- en vrijdag zal het dienstencentrum open zijn van 10.30u tot 17u30, op dins- en donderdag van 
10u30 tot 13u30 voor de maaltijden.  
Personeel bij opstart: 
1 coördinator (Leen), 1 (+ 1 reserve) keukenmedewerk(st)er , 1 onderhoudsmedewerk(st)er  
Sociale dienst zal 2x per maand een zitdag hebben. 
 
Het dienstencentrum valt door de oprichting van het Zorgpunt Waasland onder dit zorgpunt en niet meer onder het 
OCMW Sint-Niklaas. Het Zorgpunt omvat 4 gemeenten nl. Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, onder 
verdeeld in 2 clusters nl. Oost (Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht) adres: oude Zandstraat 92 Beveren en West (Groot 
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Sint-Niklaas = Sinaai, Nieuwkerken Waas, Sint-Niklaas, Belsele) adres: Lamstraat 23 Sint-Niklaas. 
 
Het dienstencentrum staat los van de appartementen, deze vallen onder de Sint-Niklase huisvestingsmaatschappij.  
Bij de werken was er iets meer prioriteit gegeven aan de appartementen zodat huurders zo snel mogelijk hun intrek in 
het gebouw konden doen.  
Er is geen rechtstreekse toegang tussen de appartementen en het dienstencentrum, de bewoners dienen via de 
normale ingang binnen te komen en hebben een gelijke behandeling als alle inwoners van Sinaai.    
 

3. Planning optredens tijdens kermis Sinaaicentrum: 11 juli viering/maandagavond.  

Traditioneel wordt de 11-juliviering georganiseerd door de VZW Sinaai Leeft i.s.m. verschillende verenigingen uit 
Sinaai (Davidsfonds, Amedée Verbruggenkring, Femma, Troelant, KVG, KWB).  
Zoals steeds wordt de winst verdeeld tussen de meewerkende verenigingen. 
Dit jaar wordt radio GUGA geprogrammeerd, dat stipt om 20u start met daarna een discobar tot 24u. 
Daar de programmatie meer kost dan de subsidie (6000€ vanuit Cultuur) wordt er vanuit de VZW 1500€ bijgepast. 
Er werd aan het nieuwe bestuur gevraagd om de subsidie op te trekken => begrotingsbesprekingen na de vakantie. 
Er wordt ook met argusogen gekeken naar 2020 want dan valt 11 juli op zaterdag en er wordt gevreesd voor 
concurrentie met de programmatie van Sint-Niklaas.  
 
Omdat dit jaar de organisatie voor maandagavond via de Climax wegvalt is er  de vraag gesteld aan de VZW Sinaai 
Leeft om ook deze maandagavond te organiseren. Optredens worden geregeld via de dienst evenementen. 
Daar het niet haalbaar was voor de vrijwilligers is er contact genomen met de feestcomités in Sinaai (Duizend Appels, 
Stenenmuur, Molenhoek, Leebrug en Gemeentebelangen) of zij mee willen werken. Ze hebben toegezegd dat er per 
comité 4 personen aanwezig zullen zijn. Afspraak is dat de winst verdeeld wordt tussen de comités.    
 
KERMISPROGRAMMA centrum: 
Zaterdag 13 juli 
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften  
19.30 uur: Open kampioenschap golfbiljart georganiseerd door biljartclub Herleving in café Climax, Dries 33. 
Traditioneel volksfeest op de Dries 
20.00-21.30 uur: Radio Guga 
21.30-01.00 uur: Discobar 
Zondag 14 juli 
13.30 uur: Wielerwedstrijd voor A-renners W.A.O.D.  
15.30 uur: Clown Rocky’s kriebelshow op de Dries. 
16.00 uur: Wielerwedstrijd voor toeristen en genodigden  
18.00 uur: Wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai  
Maandag 15 juli: 
Muzikaal kermisprogramma op de Dries 
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften  
19.30-20.45 uur: High 5 
21.30-22.45 uur: Dana Winner 
23.00-23.15 uur: Muzikaal vuurwerk 
 
Wijkkermis Molenhoek: Gratis inkom in verwarmde tent, Hulstbaan 226 | toiletwagen voor andersvaliden 
 Vrijdag 26 juli 
14.30 uur:  Schieting op 2 wippen, 100 EUR gratis. 
 20.00 uur: Kampioenschap gaaibolling van Sinaai op 2 banen, 75 EUR gratis +  
21.00 uur: Optreden coverband Rooftook in café Luitentuit. 
Zaterdag 27 juli 
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften,  
19.00 uur: Mosselfestijn tot 21 uur. Inschrijven tot 18/07 bij Gilbert Vercauteren  
Aansluitend discobar New Line. 
Zondag 28 juli 
09.15 uur: Schieting in de tent op één wip. 
14.00 uur: Loopwedstrijd voor kinderen (5-14 jaar). 
16.00 uur: Optreden coverband High5 in café Luitentuit. 
Avondoptreden in tent: Travesties: ‘Les Folles De Gand’ en discobar New Line. 
Maandag 29 juli: 
09.30 uur: Gezellig samenzijn voor 60-plussers van de wijk. 
14.30 uur: Schieting. 
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften  
 
Wijkkermis Leebrug: Tent op de speelplaats van ‘De Zwaan’, Leebrugstraat 65 
Vrijdag 2 augustus 
19.30 uur: 18de  Grote gaaibolling memorial Eddy Moens  
Zaterdag 3 augustus 



14.30 uur: Schieting met 50 EUR gratis. 
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften,  
18.15 uur: Eucharistieviering voor de overledenen van de wijk. 
19.15 uur: 23ste  Grote Kermisbarbecue 
21.00 uur: Groot volksfeest met discobar, gratis toegang. 
Zondag 4 augustus 
08.00 uur: Mountainbiketocht: zomereditie Ronde van het Waasland. 
09.15 uur: Schieting 
14.30 uur: Kinderanimatie (ballonnen en grimage). 
15.00 uur: Gaaibolling. De ganse namiddag pannenkoeken aan democratische prijzen. 
16.00 uur: 105de Loopwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar  
Maandag 5 augustus 
09.30 uur: Herdenkingsmoment voor de overledenen. 
14.30 uur: Schieting op liggende wip. 
15.00 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract + beloften.  
 

4. aftoetsen voorstellen parkeer problematiek aan Sinaai Girls en herinrichting kruispunt spooroverweg 
Duizend Appels.  

Een afvaardiging van de dorpsraad heeft samen met de schepen en de verkeerspolitie enkele verkeersituaties in 
Sinaai bekeken. 
 
-Hooimanstraat, fietsoversteek: 
De vraag om de oversteek eventueel enkele meter te verplaatsen kan niet omdat er verschillende ‘deksels’ liggen.  
De fietsers die van de sporthal komen hebben nu wel een beter zicht doordat de haag is ingekort.  
Er wordt wel opgemerkt dat de autobestuurders die van Stenenmuur komen geen zicht hebben op deze fietsers door 
de haag (autobestuurders zitten lager) 
Gebruikers melden dat de drempel wel vertragend werkt. 
De fietsers hebben op dit punt voorrang op het verkeer van de Hooimanstraat! 
  
-Wijnveld parkeren t.h.v. voetbal Wijnveld/Sinaai Girls:  
Tijdens de voetbalwedstrijden van de Sinaai 
Girls en FC Wijnveld is er steeds een groot 
probleem i.v.m. het parkeren op de rijweg. 
Voorstel is om een proefopstelling met 
parkeerverbod te plaatsen langs één zijde nl. 
de zijde van het voetbalterrein vanaf enkele 
huizen voor de oprit van het voetbalterrein 
tot aan de inrit van de Elzenstraat. => zie 
afbeelding 
Het doel is om het doorgaand verkeer 
richting Sinaai vlotter te laten verlopen 
gezien de golfbewegingen na een gesloten 
overweg aan het station.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruispunt t.h.v. spoorwegovergang: 
Het kruispunt aan het station is erg ingewikkeld en onoverzichtelijk. 
Tijdens het bezoek werden verschillende zaken besproken nl. de 
voorrang, het fietsverkeer op de fietssnelweg, … 
Op het ontwerp dat voorlopig weerhouden werd (zie afbeelding) 
moet de Hooimanstraat voorrang geven aan de Stationswegel en 
de fietssnelweg die beiden voorrang moeten geven aan het 
Wijnveld. Om de fietsers te beschermen wordt een eilandje 
voorgesteld tussen fietser en rijbaan bij het wachten aan het 
Wijnveld. 
De fietsers die van de fietsroute Lokeren komen moeten via deze 
“poort” rijden wil men richting Sint-Niklaas rijden. 
Opmerking: kruisende fietsers? => strook moet breed genoeg zijn! 
Fietser tegen stroom autoverkeer uit Stationswegel? 

 

 



Waarom fietssuggestiestrook niet in de binnenbocht leggen of via “voetpad” zoals in bocht kruispunt Dries/Hulstbaan? 
 
Situatie aan scoutslokaal/zaal “Toon”: 
Hier wordt gezocht naar een grondige aanpak omdat hier naast tijdelijk parkeren ook veel bewoners (hebben geen 
eigen garage) hun auto parkeren. 
Aan de verhuurder van zaal “Toon” wordt de suggestie gedaan om aan de gebruiker door te geven dat er t.h.v. het 
station een uitgebreide parking is die op vrijdag- en zaterdagavond meestal volledig vrij is.   
 

5. jeugd 

Troelant: jeugdhuis bestaat 50 jaar en dit wordt gevierd nl. 
- Op 17, 18 en 19 mei was er ‘het museum van Troelant’ waarop met foto’s, krantenartikels, affiches, … de 
geschiedenis van Troelant werd gereconstrueerd. 
- Op 20 september 2019 is er een academische zitting 
- 20, 21 en 22 september zijn er de “50 uur van Troelant”  
- Op 27 september is er de “oude ballen fuif”    

WJS: / 
 

6. Cultuur: 

+Volkssportfeesten: gaan door op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019 
 
+Nazomer van Sinaai: planning 

- op zaterdagnamiddag de traditionele paardenkeuring voor het deelgemeentehuis, 
- de braderij van de Vleeshouwersstraat,  
- de viering van 100jaar landelijke gilde op de Dries,  
- de tentoonstelling van de Heemkring Den Dissel in het dorpshuis  
- de tentoonstelling ven "Kunst uit Sinaai" in de kerk. 
-  

7. Varia: 

Hooimanstraat: 
Mevr. Maes, lid van het actiecomité Hooimanstraat, meldt dat de stuurgroep een volledige inventarisatie heeft 
gemaakt van de klachten van de inwoners van de Hooimanstraat, een overzicht gemaakt van het sluikverkeer, van de 
snelheid in de straat en van het geluid gekoppeld aan de snelheid. De stuurgroep heeft enkele voorstellen uitgewerkt 
zoals een knip met een “traktorpoort”. De straat is even ontlast geweest door de werken aan de fietsoversteek 
waardoor er een knip kwam in de straat, wat voor de straat een opluchting was en waarbij de rust ervaren werd.   
Dit dossier wordt momenteel besproken met de bevoegde schepen en de bevoegde diensten. 
Waterzuiveringsstation: 
Een aanwezige doet zijn beklag over de werken die momenteel bezig zijn voor de uitbreiding van het 
waterzuiveringsstation. Men is reeds 14 weken aan het pompen waardoor het waterpeil erg daalt, de terreinen errond 
erg droog worden, de bomen hun bladeren laten vallen. 
Er zijn ook discussies over de plaats van de uitweg. 
De bermen van de nieuwe grachten zouden deels ingestort zijn waardoor een goede waterdoorstroming bemoeilijk 
wordt! 
Katten en duiven op het kerkhof 
Reeds verschillende jaren wordt het katten en duivenprobleem op het kerkhof aangeklaagd maar er komt geen 
verbetering in. Nog steeds worden deze dieren gevoederd op het kerkhof waardoor o.a. de duivenpopulatie reeds 
uitgebreid is naar een kleine 20-30 duiven. Op verschillende vergaderingen is zowel door de burgemeester, de 
bevoegde schepen als de politie beloofd om hiertegen op te treden want volgens het politiereglement mag er op het 
kerkhof niet gevoederd worden.  
Tinelcomité:  
Vanuit het comité zullen alle Edg.Tinelstraten in Vlaanderen uitgenodigd worden om kennis te maken met het 
Tinelmuseum, om hen info te geven over wie die Edgar Tinel was, wat hij heeft gedaan … 
In eerste instantie zullen de straten uit Sinaai die iets te maken hebben met Edgar Tinel,(Edg.Tinelstraat, 
Loverkenslaan, Klokke Roeland, Katharinastraat, Franciscuslaan) uitgenodigd worden.  
Bad-street-actie: 
We moeten opmerken dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in de wegen van Sinaai en momenteel staan er nog 
projecten op stapel in kader van het Rio-project Zwaanaarde/Leebrug/Weimanstraat. 
De medewerkers zullen dit jaar extra aandacht geven aan de reeds opengesteld trage wegen. 
Zo wordt reeds gemeld dat de Bockwegel tussen Kerkhof en Neerstraat sterk overgroeid is en dringend aangepakt 
moet worden (reeds besproken met de bevoegde schepenen en er zijn eveneens foto’s doorgestuurd van de 
vroegere en huidige situatie).  
Aankondigingen: 
-Midzomersportdag op dinsdag 18 juni 2019 in Sporthal Ter Beke (sportdag voor volwassenen) 
-seniorennamiddag ‘De Matinee’ in Sinaai op vrijdag 7 juni 2019 van 14u tot 18u in polyvalente zaal Troelant Sinaai  
 


