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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 7 september 2004  
                                om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai 
 
 
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 “Nazomer in Sinaai”; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Tinelkerkhof; 

 Bad-street-actie: resultaten; 

 Uitslag enquête Vleeshouwerstraat (indien reeds beschikbaar); 

 Volkssportfeesten: evaluatie; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit deelculturele raad; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 3 augustus 2004   
Aanwezig:  E. De Meester, E. Van den Bossche, E. Meul, W. Van Poucke, E. De Gendt, I. Van Acker, S. 
De Blaser, H. Van Bossche, J. Van De Wiele, M. Rollier, E. Ongena, M. Raet, J. Smet, G. Van Pethegem 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad). 
 

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  

 

1. Goedkeuring verslag 

ivm punt Armentruyenbeek: Men vermoed dat deze werken starten na 15 augustus 2004 en ongeveer 1 
jaar gaan duren. De eerste paaltjes zijn reeds geslagen.  
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
/ 
Inkomende: 

- /  
 

3. Werkgroep Leefmilieu Sinaai: 

 
Weekendverblijven en klachtenbehandeling : 

- Fondatie : na de verlofperiode zal een brief verzonden worden naar het stadsbestuur met vraag naar 
stand van zaken overgebleven verblijven. 
- Keilanden : op 17 juni wordt terplaatse een verkenningswandeling gedaan met diensten van de stad 
( RO en milieu). Eddy, Paul en Johan zullen aanwezig zijn. Er zal aangedrongen worden op eenzelfde 
aanpak als in de Fondatie. WLS is bereid een inventarisatie te doen volgens de regels van het 
stadsbestuur. 
- Klachten kunnen nu vlotter via het meldpunt van de stad ( telefoon of website). 

Statuten VZW Werkgroep Leefmilieu Sinaai : 
De raad van bestuur zal samengeroepen worden. Voorstel tot statutenwijziging met aanpassing aan 
de nieuwe wetgeving voor vzw’s wordt zoals besproken opgesteld. 
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Open monumentendag  : 
Johan vraagt naar praktische hulp via de stad. Roger is bereid de vormgeving van de tentoonstelling 
te verzorgen.  

Landschapsfietsroute : 
Eddy heeft alle bordjes gecontroleerd, vastgezet, gekuisd, en /of vernieuwd. In totaal betekende dit 
onderhoud ongeveer 16 werkuren. De info-borden Waterstraat en Haneweestraat moeten nog 
vernieuwd worden. Het info-boekje moet herdrukt worden. 
Volgende vergadering hierover meer. 

VOLGENDE  VERGADERING : DINSDAG 10 AUGUSTUS  2004 om 20 u in ’t JOC Troelant 
Agenda : THEMA :  Landschapsfietsroute,Statuten / Open Monumentendag : afspraken ivm 
Tentoonstelling en wandelingen / Inventaris weekendverblijven Keilanden / Varia 

 

4. Vleeshouwerstraat 

  
- Burgemeester Willockx gaf informatievergadering voor de buurt op 05.07.2004 . Schepenen Van 

Peteghem en Van Eynde waren ook aanwezig samen met enkele vertegenwoordigers van 
werkgroep verkeer. 

- Het plan van werkgroep verkeer is voor het grootste gedeelte goed bevonden; zoals aan beide 
zijden van de straat een voetpad van ten minste 1,5 m. breedte, parkeren langs één zijde van de 
straat, verhoogde berm aan de schooluitgang. 

- Enige probleem blijkt de verharding van de straat; Kasseien of asfalt. 
- Schepencollege maakt een enquête voor de buurtbewoners. 
- Werkgroep verkeer was reeds samengekomen om deze zaak te bespreken en hield naar 

aanleiding van dit probleem een persconferentie. 
Het standpunt van de werkgroep is in de eerste plaats de veiligheid van de bevolking en zeker 
van de kinderen te garanderen. We zijn er zeker van overtuigd dat kasseien een goede 
verkeersremmer is in deze straat waar ten slotte geen andere verkeersremmers kunnen gebruikt 
worden door het regelmatig passerende speciaal transsport. 
Naast de persconferentie werden de schepenen ook geïnformeerd over ons standpunt en stelden 
we ook dat een persconferentie zonder een goede informatie en toelichting aan de bevolking een 
fout beeld zou geven over de beslissingen die zouden genomen worden. 

- Wanneer we de enquête lezen zien we dat er geen enkele info meegegeven is bij   uitzondering 
van de verschillende stappen die reeds gezet waren.  

- Kasseien staat voor veiligheid. Uiteraard vragen deze meer onderhoud maar we moeten 
toegeven betonbanen vragen ook onderhoud ( zie Wijnveld). 

- Indien er asfalt zou komen vrezen we voor een definitief karakter van de straat en kunnen we 
waarschijnlijk het gescheiden rioleringstelsel voorlopig vergeten. 

- Extra geluid bij kasseien vraagt om snelheidsbeperking en dus ook een stiptere snelheidscontrole 
op de zone dertig. 

- Schepen Van Peteghem bemerkt dat de kasseien in Sinaai een blijvende belasting zouden 
betekenen voor de stad Sint-Niklaas in de toekomst wat er niet zou zijn indien we Sinaai 
asfalteren. 
We moeten er rekening mee houden dat er beperkingen staan op de investeringen en het 
onderhoud in Sinaai rekening houdend dat voor de volgende 8 jaar er reeds heel wat projecten 
aan bod zouden komen zoals : In Sint-Niklaas de N 70- Rioprojecten, Begijnenstraat enz. 
In Nieuwkerken de tweede en derde fase van de rio projecten en ten slotte in Belsele tweede 
fase Belsele dorp. Voor Sinaai hebben we reeds de derde fase van de Hooimanstraat eventueel 
de aanpak van de straat en de riolering in de Luitentuit. De tweede fase van het dorp ziet de 
schepen niet meer zitten zelfs niet in de volgende legislatuur. ( 2012) 
 

5. Nieuws vanuit WJS: 

- Geen nieuws. 
 

6. Volkssportfeesten 

Deze gaan dit jaar door op 20-21 augustus 2004. 
De kapiteins van de verschillende straten komen samen op 9 augustus . 
Er werd bemerkt dat er enkele straten het extra moeilijk zouden hebben om aan voldoende volk 
te komen, doch dat is normaal bij de start van deze spelen, het aantal deelnemers groeit naar 
mate de eindstreep in het zicht is.  

 

7. Bad-street-actie 
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 De laatste dossiers van de technische ploeg zijn binnen gekomen. 
 Het is nu de bedoeling om alles samen te vatten en het volgende dorpsraad te overlopen. 
 We komen er dus op terug in september.   
  

8. Nieuws uit de deelculturele Raad Sinaai 

- De 11 juli-viering werd weer een succes ondanks de regen op het hoogtepunt. 
- Ook weer veel lof voor het vuurwerk wat zeer prachtig was. 
- De combinatie die er nu gemaakt wordt op maandag met eerst de koers dan de viering en ten 

slotte het vuurwerk brengt kennelijk heel wat mensen op de been. 
  

9. Varia 

 
Er zouden weer veel struiken op de verschillende fietspaden hangen in verschillende straten van 
Sinaai zoals; Cadzandstraat, Kernemelkstraat enz. 
 
Wanneer men de Zwaanaardestraat op wil vanuit de Zakstraat of de Neerstraat blijkt het zicht 
zeer beperkt te zijn, zelfs in die mate dat men tot op het fietspad moet rijden om een goed 
overzicht van het kruispunt te hebben. De glascontainer en het bushokje zouden daarvan  de 
belangrijkste oorzaak zijn. 
Wordt vervolgt. 


