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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 4 januari 2005  
                                om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai 
 

      We wensen u en uw familie een voorspoedige en actief 2005 
  
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 VZW ‟Sinaai leeft‟: aanpassingen; 

 Overzicht begroting 2005: schepen Van Eynde; 

 Info werken Armentruyenbeek; 

 Voorstellen ‟30 jaar Dorpsraad/ 35 jaar Info Sinaai (2006); 

 Overzicht data 2005; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit deelculturele raad; 

 Mededelingen; 

 Varia; 

 Nieuwjaarsdrink 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 7 december 2004   
Aanwezig:  I. Van Acker, M. Raes, J. Vande Wiele, E. Beirens, M. Rollier, S. Schelfaut,E. Ongena,  
E. De Gendt, A. Bogaert, G. Vercauteren, E. Bogaert, E. De Meester, G. De Blieck, E. Van den Bossche, 
P. Buysrogge, H. Coddens, R. Eeckhoudt, G. De Block, J. Vercauteren. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad), G.Van Vliet (Het Laatste Nieuws). 
 

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

 

1. Goedkeuring verslag 

Geen opmerkingen.  

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- /. 

Inkomende: 
- een mail van SP-a Sinaai met de vraag om samen met de Dorpsraad een kerststallentocht voor 

2005 in elkaar te steken. => de vergadering is we voor het idee, maar heeft nog bijkomende 
vragen i.v.m. de verwachtingen voor de Dorpsraad (wordt vervolgd) 

- een mail van WLS met de vraag vragen om op de komende Dorpsraadvergadering het punt 
Leebrugpad op de agenda te plaatsen (historische ligging van de voetweg naast het Keizershof) 

- een persbericht dat Tijl Wymeersch voorstelt als evenementenbeheerder. 

3. Werkgroep Leefmilieu Sinaai: 

Briefwisseling :  
Stramin vraagt oordeel WLS over het voorontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2009 
deel Natuurlijke entiteiten. .  

Vergaderdag:  
Het voorstel is in 2005 te vergaderen op de tweede maandag van de maand. Volgende vergadering 
definitieve keuze. 
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Statuten:  
De oude tekst werd op computer gezet zodat veranderingen aanbrengen eenvoudiger wordt. Voorstel 
veranderingen zoals vroeger besproken door Helmoed en Johan worden tegen volgende vergadering 
uitgetypt. 

Leebrugpad: 
Het openbaar karakter van het eerste gedeelte vanaf Keizershof wordt betwist zodat men voor dit 
gedeelte langs de Keizersstraat zou moeten wandelen. WLS wil actie voeren om deze voetweg 
volgens zijn historische ligging terug in gebruik te nemen en open te stellen. Deze wegel werd 
vroeger gebruikt om heen en weer naar de kade te gaan aan de Moervaart en is dus noodzakelijker 
wijs openbaar. WLS wil een dossier bij de Stad indienen om aan te tonen dat dit openbaar domein is. 
Daarom vragen we met aandrang om oude kaarten met aanduiding van dit gedeelte van de voetweg 
op te zoeken, om getuigenissen van oudere personen die de toestand vroeger gekend hebben te 
noteren, foto‟s van vroeger te verzamelen, kortom alle informatie die bewijst dat dit gedeelte van de 
voetweg open stond voor iedereen te verzamelen en aan WLS te bezorgen. 

Jaarplanning 2005 : 
De onderwerpen van 2004 kunnen behouden blijven in 2005 met die opmerkingen dat de 
vergaderdag gewijzigd zal worden en dat er speciale ruimte en betere voorbereiding moet gemaakt 
worden voor een avond met spreker. 
Eind 2005 is het 25 jaar geleden dat de Werkgroep Leefmilieu Sinaai werd omgevormd tot VZW( 
15/11/1980). De oprichting zelf dateert van begin jaren 70. Tijd om te vieren. 
De herhaling van de wandeling langs de Armentruyenbeek, nu langs het heraangelegde tracé, is 
gepland in 2005. 
De wandelfolderkalender Sinaai dient afgewerkt te worden in 2005. 
De landschapsfietsroute dient herwerkt te worden ( aanpassing route, nieuwe brochure, infoborden) 
met in april 2006 de feestelijke herinrijding op het 10 jarig bestaan. 

VOLGENDE  VERGADERING : 

DINSDAG 14 DECEMBER 2004 TE 20 u in ’t JOC Troelant 

Agenda : THEMA :  Fauna en Flora te Sinaai. 

Bespreking van de toestand met successen zoals boommarter en veenreukgras en met 

achteruitgang zoals het landschapsverval en daling broedvogelsoorten. 
Statuten / Inventaris Keilanden / Afspraken organisatie avond met spreker / Wandelfolder / 
actie Leebrugwandelpad  / planning 2005 en vergaderdag / Varia. 

4. Nieuws vanuit WJS: 

- Op 18 december is er een groot galabal in Jeugdhuis Troelant t.v.v. de Werkgroep Jeugd Sinaai. 

5. 11.11.11-actie 2004: 

Op zondag 4 november werd de parochiezaal omgebouwd tot een eersteklas-brunchrestaurant voor 
multiculturele lekkerbekken. Zo‟n 160 mensen hadden dat ook begrepen en kwamen genieten. Samen 
zorgden ze voor een netto-opbrengst van 1.527,63 €. 
Maar in Sinaai koppelen we daar in het weekend van 11 november ook nog steeds een deur-aan-
deuromhaling aan. De omhaling zorgde voor nog eens 3.424,57 € en we weten ook van 315,-€ 
overschrijvingen (de meeste stortingen gebeuren rechtstreeks aan Brussel), zodat we in totaal zeker 
5.267,2€ bijdroegen aan de nationale actie. 

EVOLUTIE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

totaal 5102,64 5188,22 5117,13 6404,15 6029,71 5698,37 5221,86 5267,2   5102,64 5188,22 5117,13 6404,15 6029,71 5698,37 5221,86 5267,2 

omhaling 3174,08 2815,87 2902,02 2817,46 2691,7 3295,01 3604,99 3424,57   3174,08 2815,87 2902,02 2817,46 2691,7 3295,01 3604,99 3424,57 

maaltijd 1217,1 1084,54 1454,67 1303,59 1577,57 1778,36 1416,87 1527,63   1217,1 1084,54 1454,67 1303,59 1577,57 1778,36 1416,87 1527,63 

bodega 79,33 0 0 0 0 0 0 0   79,33 0 0 0 0 0 0 0 

bank 681,71 1287,81 818,05 2283,1 1760,39 625,00 200 315   681,71 1287,81 818,05 2283,1 1760,39 625,00 200 315 
 

6. voorstelling VZW „Sinaai leeft‟:  

Hoe tot stand gekomen? 
+2003: 

- Vragen over verantwoordelijkheden bij organisaties van de Dorpsraad (volksportfeesten, …) 

- Aanpassingen VZW-wetgeving  

- Vragen vanuit de financiële instelling 
+Feitelijke vereniging 

- geen rechtspersoon 

- Leden persoonlijk aansprakelijk 
+VZW 
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- Eigen rechtspersoon 

- Eigen rechten en plichten 

- Leden beperkte aansprakelijkheid 
+Begin 2004: 

- voor de verschillende werkgroepen ontwerpstatuten 

- Eind februari 2004: studiedag ivm opstarten VZW =>wat is een VZW?  

- Met een twintigtal personen brainstormen over een concept dat haalbaar zou kunnen zijn voor de 
Dorpsraad. 

- Streefdatum: 30/6 => niet gehaald 
+Voorstel studiedag: 

- overkoepelende VZW  

- Uitvoerend orgaan 

- Opdrachten vanuit de maandelijkse Dorpsraadsvergadering 

- Werkgroepen brengen hun vraag aan op de vergadering 

- Werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering+Herfst 2004:Bespreking 
voorstel studiedag + opstellen statuten vertrekkend vanuit modelstatuten  
  (via informatievergadering org. Stad Sint-Niklaas) 

Opstellen huishoudelijk reglement (aanvulling statuten)+Nog te doen: 

- Wachten op het advies van notaris Verstraeten en opmerkingen verwerken in de tekst 

- Mensen aanspreken van de verschillende werkgroepen 

- Organiseren van een stichtingsvergadering 

- vermogen  BTW-plichtig? 

- verkiezingen voorzitter, secretaris, … 

- Statuten neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel 
Naast een afvaardiging van de verschillende werkgroepen kunnen personen die regelmatig naar de 
Dorpsraadsvergadering komen zich ook kandidaat stellen voor de algemene vergadering => 
geïnteresseerden, geëngageerden kunnen zich nog opgeven voordat de statuten worden neergelegd.  
De afgewerkte statuten zijn opvraagbaar op het secretariaat. 

7. Verslag “Werkgroep Tinelkerkhof”; 

In de loop van oktober is er met enkele mensen een plaatsbezoek gebeurd waarbij werd vastgesteld dat 
het kerkhof slecht onderhouden was, wildgroei planten, struiken, … Dit werd toen gesignaliseerd aan de 
bevoegde schepen. In de aanloop naar 1 november werd alles aangepakt, werd extra boomschors 
aangebracht, is er gesnoeid, … en bij de rondgang op 4 november was de toestand al veel beter. Tijdens 
deze rondgang heeft men gemerkt dat er een 10-tal graven zijn? die niet opkuist werden en waar 
niemand meer naar omkijkt. 
Op de vergadering van 14/11 werd afgesproken om bepaalde stukken nog beter te snoeien, om 
zaailingen van bomen en struiken te verwijderen (vernietigen graven). Het blijft wel steeds zoeken naar 
een middenweg tussen het keurig geschoren en cleane kerkhof en de iets wildere look met overgroeide 
graven. 
De niet verzorgde graven worden gefotografeerd en zullen als eerste verdwijnen. 
Ook zal er 3 maal per jaar rond de tafel gezeten worden met de schepen en de stadsdiensten om de 
toestand te bespreken (nl. januari, juni en september). Een 3-tal weken voor de vergadering zal telkens 
een plaatsbezoek gebeuren.  
Er zal ook een werkbezoek plaats vinden aan het kerkhof van Tereken. 

8. Info werken Armentruyenbeek: 

Geen bijkomende gegevens. 

9. ‟30 jaar Dorpsraad / 35 jaar Info Sinaai (2006): 

Er wordt aan de vergadering gevraagd om nu al na te denken over hoe we onze viering 30 jaar 
Dorpsraad/35 jaar Info Sinaai kunnen organiseren. Alle ideeën zijn welkom. 

10. Nieuws uit de deelculturele Raad Sinaai: 

De Heemkring Den Dissel meldt de geboorte van hun eerst nummer van het tijdschrift “Sinaïek”.  
Het zal zoals vroeger aangekondigd verspreid worden als katern in Info-Sinaai. Dit heeft als voordeel dat 
de drukkosten beperkt zijn en dat de eerste jaargang in alle huizen van Sinaai terecht komt.  
De oplage bedraagt 2500 exemplaren. (enkele extra nummers voor de andere heemkringen). 
Er zijn geen afspraken voor een aparte persvoorstelling. 
In de loop van 2005 zal er een actieve ledenwerving gebeuren, die een themanummer aangeboden 
krijgen samen met een map om alle nummers te bundelen. 
De Heemkring Den Dissel zal tijdens de apriljaarmarkt samen met het Davidsfonds Sinaai een 
tentoonstelling organiseren in hetzelfde huisje als in september naast het deelgemeentehuis n.a.v. 75 
jaar Davidsfonds 
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11. Mededelingen: 

Schepencollege 8/11 

- Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: 
a) Armentruyenbeek. 
b) Keizershof. 
- Landbouwwegen: 
a) Verbeteringswerken deel Ettingstraat. 
b) Heraanleg Leestraat. 
Schepencollege 15/11 
- Verzekeringspolissen: afsluiten abonnementspolis voor evenementen 
Het college beslist vanaf 1 januari 2005 bij de verzekeringsmaatschappij Ethias de voorgestelde 
abonnementspolis af te sluiten waaronder privé-personen of verenigingen die evenementen organiseren 
in de stad zich kunnen verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en 
materiële schade, mits het storten van een forfaitaire premie in de stadskas. 
 

12. Varia 

+Overpopulatie duiven kapel: 
Stand van zaken? 
+Bietenvervoer: 
Naar aanleiding van een persartikel werd het „probleem‟ van het doorgaand bietenvervoer kort 
besproken. Vraag blijft of er alternatieven zijn? Wie zijn deze vervoerders en vanwaar komen ze?  
Een aanwezige merkt op dat dit verkeer op korte termijn zal zorgen voor spoorvorming in het nieuw 
aangelegde stuk van de Dries.  
+Veiligheid op Tinelpad op het deel tussen het Chiroheem en de Hooimanstraat: 
Een aanwezige merkt op dat dit deel niet verlicht is en erg smal. Daarenboven is er geen overzicht door 
de hoge haag van de aanpalende eigenaar. Bijgevolg zijn er regelmatig rem en uitwijkmanoeuvres om 
frontale aanrijdingen te vermijden. => vraag om deze situatie aan te passen. 
+Sluis t.h.v. het Chiroheem: 
Bij de recente overstroming van de Belselebeek waarbij de Hooimanstraat onder water kwam te staan 
werd geen gebruik gemaakt van de sluis die extra water naar de oude beding va,n de Belselbeek kon 
afleiden niet gebruikt. Op de vergadering waren verschillende personen van mening dat dit misschien wel 
verstandig was want anders waren misschien zowel de Dr; Haeltermanlaan als de sportpleinen / Dries 
onder water gekomen, terwijl het nu toch beperkt bleef. => Tegen half 2005 zullen deze overstromingen 
verleden tijd zijn als de werken aan de Armentuyenbeek uitgevoerd zijn. 
+ Langs het Tinelpad ligt t.h.v. de ingang van het Chiroheem een muurtje (afscherming oversteek) in de 
gracht  
+ Voetpad Vleeshouwerstraat: 
T.h.v. fietsen Van Laere ligt het voetpad in erbarmelijk staat => graag herstellen. 
+ Luitentuitstraat: 
Na de laatste omleiding door de recente werken aan de spooroverweg in het Wijnveld zijn er weer extra 
putten bijgekomen en liggen de bermen er in een erbarmelijke staat bij => vraag tot herstel.  
+ Spooroverweg: 
Na de recente werken aan de spooroverweg in het Wijnveld ligt deze er erg slecht bij (deze moet 
stapvoets genomen worden) => kan men geen klacht indienen? 
+ Boerenmarkt: 
Enkele standhouders klagen over het feit dat, wanneer de boerenmarkt begint, nog steeds wagens 
geparkeerd staan op de strook voorzien voor de markt. Als ze zich dan naast de wagen plaatsen, krijgen 
ze nog problemen met deze eigenaars omdat ze niet weg kunnen. Vraag om de borden duidelijker te 
plaatsen, richting rijbaan en niet rijrichting en deze borden iets lager te maken zodat ze zichtbaar zijn 
tussen de takken. 
+ er zijn klachten over de slechte heraanleg van de klinkers in het Pastorijstraatje na de recente werken. 


