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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 8 NOVEMBER 2005  
                                om 20u in het buurthuis Vleeshouwersstraat Sinaai  

        inaai 
 
 
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Memorandum: afspraken; 

 Verslag infovergadering structuurplan; 

 Voorstelling website www.sinaai.be: 

 Ongevallenstatistiek over Sinaai; 

 11.11.11-actie 2005; 

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

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit deelculturele raad; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 4 oktober 2005    
Aanwezig:.E. De Gendt, L. Verlee, T. De Beule, M. Rollier, J. Van de Wiele, W. Van Poecke, A. 
Stremersch, M. Tollenaere, H. Van den Bossche, E. De Meester, G. Smet, W. Vermeiren, G. De Blieck, 
E. Beirens, M. Raes, G. Vercauteren, L. Heyens, F. Creve, E. Ongena, I. Van Acker, M. De Waele, F. 
Leyn, E. Meul, J. Smet, S. Schelfaut, schepen Van Peteghem, schepen Van Eynde. 
Pers:.S. Luyckx (Het Nieuwsblad/Het Volk) 
 

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

1. Goedkeuring verslag 

De secretariaat excuseert zich voor het NIET doorzenden van het verslag via e-mail, er waren 
computerproblemen. Er is wel een bericht verzonden via dorpsraad@sinaai.be met de vermelding dat het 
verslag kon gedownload worden van de web-site www.sinaai.be.  
Tevens werd gevraagd om extra aandacht te geven aan de agenda-pagina. 
Bedoeling is dat de verenigingen via "NIEUW ITEM TOEVOEGEN" hun activiteiten doorgeven aan ons. 
Wij zetten die dan zo snel mogelijk "on-line". 
We hopen dat dit een pagina wordt, die massaal door de verenigingen zal gebruikt worden! 
 
Opmerkingen: 
Er wordt opgemerkt dat in het verslag van het schepencollege de onkosten van Fata Morgana toch 
beperkt waren en dat de grote kostennota van politie en brandweer een verplichte onkostennota is. Er 
wordt bijgevolg met spijt gereageerd op de hoge bedragen die in de pers verschenen zijn, waardoor 
iedereen een verkeerde perceptie had van de onkosten van het gebeuren. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- . 

Inkomende: 
- Zowel van T. Durinck (beroepskracht JOC Troelant) als van R. De Mulder kregen we bericht dat 

de kwakkel dat zowel het jeugdhuis als het speelplein Spenoazi minder subsidie kregen volledig 

mailto:dorpsraad@sinaai.be
http://www.sinai.be/
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fout is en dient rechtgezet te worden. Het is namelijk zo dat het jeugdhuis Troelant 675,71 euro 
subsidie MEER heeft gekregen en de speelpleinwerking Spenoazi 233,02 euro MEER. 

- Een uitnodiging voor een samenkomst van de werkgroep Begraafplaatsen Sinaai op zondag 
2/10/2005 op het deelgemeentehuis (verslag zie punt 8) 

- Een brief van de dienst stadsanimatie en onthaal Sint-Niklaas met een overzicht van de subsidie 
septemberjaarmarkt en de bevestiging voor het gebruik van feestmateriaal. 

- Een uitnodiging van de dienst ruimtelijk ordening en stedenbouw Sint-Niklaas voor een 
informatievergadering over het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas. Deze vergadering gaat door 
op woensdag 26 oktober 2005 om 19u30 in de trouwzaal van het stadhuis. E. Meul, W. Van 
Poecke en J. Smet zullen namens de Dorpsraad aanwezig zijn. Bijkomend meldt deze dienst dat 
de gemeenteraad in zitting van 23/9/2005 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-
Niklaas vaststelde. Er vindt ook een openbaar onderzoek plaats van 12 oktober 2005 tot 9 januari 
2006. Bezwaren of opmerkingen kunnen bij aangetekend schrijven toegezonden worden aan de 
GECORO Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of afgegeven worden op het stadhuis, dienst 
ruimtelijke ordening, Grote Markt 1, Sint-Niklaas uiterlijk op 9 januari 2006. Het volledige 
document kan geraadpleegd worden op de website www.sint-niklaas.be/structuurplan of ligt ter 
inzage in het stadhuis, dienst ruimtelijke ordening. => gevraagd wordt om een kopie van dit 
document ook op de deelgemeentehuizen ter inzage te leggen. Nagegaan wordt of er een kopie 
kan bezorgd worden aan het secretariaat van de Dorpsraad.  

 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Op 16/10/2005 is er de actiedag rond speelbossen. 
Voor deze actiedag worden de eigenaars van een vijftal mogelijke speelbossen uitgenodigd. 
Op de Dries worden allerlei activiteiten georganiseerd o.a. voor de -12-jarigen zijn er verschillende 
standjes en voor de +12-jarigen is er een fietstocht. 
De dag wordt afgesloten met een slottoneel en de prijsuitreiking van de teken- en dichtwedstrijd 
(georganiseerd i.s.m. de scholen). 
Voor de standjes van de -12-jarigen worden de party-tenten gebruikt van Fata Morgana. 
 

4. Volkssportfeesten: cijfers 

Ondanks het rampjaar door de weersomstandigheden werd er toch met een positief saldo afgesloten nl. 
ongeveer + 1100 euro. Er dient wel opgemerkt te worden dat de kosten voor de activiteit voor de tappers 
nog dient verrekend te worden. 
De spaarpot van de voorbije jaren is ingebracht binnen de VZW Sinaai leeft. 
 

5. Septemberjaarmarkt: evaluatie 

Er waren maar 38 paarden op de prijskamp (er was concurrentie van een prijskamp in Beveren). 
De rommelmarkt was dank zij het mooie weer een succes. 
Er hebben een 100-tal kinderen deelgenomen aan de kinderanimatie (met een activiteitenparcours). De 
tien eerste hebben een prijs (een filmticket) ontvangen.  
De nieuwe stand ivm gezonde voeding kreeg heel veel belangstelling. Hier werd een wedstrijd 
georganiseerd met als inzet 7 waardebonnen van 10 euro en er werd een recept voorgesteld met 
producten van de boerenmarkt. 
Financieel: er was een budget van 2x 300 euro (dienst landbouw en dienst feestelijkheden), twee 
verenigingen werden afzonderlijk betaald. Na de afrekening met de verschillende standen en 
verenigingen die meewerkten is er een tekort van 145 euro. Aan de VZW „Sinaai leeft‟ wordt gevraagd 
wordt dit verschil bij te passen  
Een aanwezige merkt op dat er geen foorkramers meer komen naar de septemberjaarmarkt, enkel een 
molentje. Schepen Van Peteghem merkt op dat de foorkramers niet geïnteresseerd zijn, maar dat ook 
deze “winterfoor” niet meer als dusdanig is erkend. Het molentje kwam er enkel op initiatief en op vraag 
van de organisatie van de animatie (wordt betreurd door de vergadering). 
Volgend jaar zal de huidige piste verder gevolgd worden. Wel wordt erop aangedrongen om steeds alle 
partijen uit te nodigen voor de voorbereidende vergaderingen. 
 

6. Bad-street-actie: 

De jaarlijkse rondgang is gebeurd en de resultaten werden op de vergadering voorgesteld. 
Algemeen merken we dat het investeringsprogramma van de voorbije jaren in Sinaai een merkelijke 
verbetering heeft opgeleverd van de wegen maar dat er wel enkele pijnpunten blijven (o.a. 
Zwaanaardestraat) 
Het volledige overzicht is te verkrijgen bij E. Meul of het secretariaat. 
 

http://www.sint-niklaas.be/structuurplan
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7. VZW “Sinaai leeft”: 

Er is een algemene vergadering doorgegaan op maandag 3 oktober 2005. 
Besproken werd o.a. het gebruik van de naam Dorpsraad en VZW Sinaai Leeft, de rekeningoverdracht 
van de werkgroepen naar de VZW, de aanpassing nu er geen BTW-plicht is, het geven van mandaten 
aan de „boegbeelden‟ van de verschillende werkgroepen. 
 

8. Werkgroep Begraafplaatsen: 

Verslag vergadering 2/10/2005: 
- verschillende opmerkingen over het onderhoud van het “Tinelkerkhof” zeker het gedeelte kant 

monument. Afspraak => wordt regelmatiger onderhouden, krijgt een plaats in een jaarlijks op te 
stellen onderhoudsplan. 

- Biologisch onderhoud (gebruik houtschors ed) vraagt veel extra manuaal onderhoud 
- Er komt een rondgang met de verantwoordelijke om een duidelijk zicht te krijgen op de beplanting 

en het onderhoud ervan 
- Er wordt nieuwe beplanting geïntegreerd in het Tinelkerkhof. 
- Beukenhaag thv de pastorij wordt opnieuw aangeplant. 
- Er worden foto‟s genomen van de graven om zo de waardevolle graven te lokaliseren. 
- Voorstel om onderhoud begraafplaatsen op te nemen in de dienst plantsoenen, zodat een 

grotere groep mee de begraafplaatsen onderhoudt. 
- Iemand van de werkgroep (G.Gods) zal maandelijks aanwezig zijn op de 

werk/planningsvergaderingen. 
- Er moet gewerkt worden naar een totaalvisie voor het Tinelkerkhof. 
- 2

de
 zondag van december is er een nieuwe samenkomst van de werkgroep. 

- Volgend jaar zal er tijdens de septemberjaarmarkt een rondleiding georganiseerd worden op het 
Tinelkerkhof met aandacht voor waardevolle graven. Er zal getracht worden om de corbillard 
tegen dan op te knappen.   

 

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

Er zijn geen nieuwe voorstellen binnengekomen. Het voorstel van de Toneelgroep moet nog verder 
bekeken worden. 
 

10. Werkgroep Verkeer Sinaai: 

Er heeft geen vergadering plaatsgevonden 
  

11. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

Heemkring Den Dissel: 
De voorbije tentoonstelling was een succes. 
Sinds september is een lokaal aan de heemkring toegewezen op de eerste verdieping van het 
deelgemeentehuis. Vanaf november zal dit lokaal 2x per maand opengesteld worden voor iedereen, nl. 
de 2

de
 en 4

de
 zaterdag van de maand telkens van 10u tot 11u30. 

 
Een aanwezige meldt dat iemand in Sinaai een bakkersoven gaat afbreken en hij laat navragen of men 
vanuit de heemkring geen interesse heeft (“Bokrijk” heeft al negatief geantwoord). De heemkring is wel 
geïnteresseerd maar kan deze niet afbreken en opbergen. De heemkring heeft trouwens niet de intentie 
om een heemkundig museum op te richten. Er wordt voorgesteld om contact op te nemen met het 
Bakkersmuseum van Veurne. 
 
Het Davidsfonds Sinaai kreeg de cultuurprijs voor prestatie voor zijn boek n.a.v. 75 jaar Davidsfonds 
Sinaai. 
Genomineerd voor verdienste was Maria De Jaeck (deze prijs werd gewonnen door het Sint-
Nicolaasgezelschap) 
 

12. 11-11-11-actie: 

Op zondag 6 november is er de traditionele Solidariteitsbrunch in het parochiehuis. Men kan aanschuiven 
om 11u of 12u45. De prijs bedraagt 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen onder 10 jaar. 
Inschrijven kan bij Stephaan Schelfaut (037725125) of via e-mail dr.dcr.sinaai@skynet.be  
De 11-11-11 omhaling gebeurt dit jaar van vrijdag 11 november tot zondag 13 november. 
 
 
 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
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13. Varia 

+Spiegel Moortelhoek:. 
Er wordt opgemerkt dat op het kruispunt Moortelhoekstraat/Gentstraat/Groenstraat de spiegel regelmatig 
aangedampt is, wat het kruisen van de baan erg gevaarlijk maakt voor fietsers o.a. fietsers die van Sinaai 
komen. 
+Openingsuren Postkantoor: 
De uren veranderen vanaf 10/10/2005 nl. dagelijks zal het kantoor open zijn van 9u tot 12u15 en niet 
meer in de namiddag en op zaterdagvoormiddag. In Belsele blijft het kantoor een hele dag open (tot 17u ) 
en ook op zaterdagvoormiddag. 
+24-uur voor Sofhea: 
De heer L. Heyens kwam zijn initiatief “24-uur voor Sofhea” voorstellen. Hij zal zich laten sponsoren om 
gedurende 24 uur te stappen. Hij vraagt of hij dit kan doen tijdens de volkssportfeesten van 2006. 
Het voorstel is dat hij start op vrijdagavond omstreeks 18u en zaterdagavond aankomt bij de start van de 
zeskamp.  
Tijdens zijn tocht zal hij afwisselend vergezeld worden en hij vraagt of hij „de tent‟ als logistiek steunpunt 
mag gebruiken. 
Het voorstel wordt aanvaard maar moet nog verder uitgewerkt worden. 
=> contactadres L. Heyens Hulstbaan 16 of e-mail: lucheyens@pandora.be  
+Bank Fata Morgana: 
De bank werd ondertussen in 7 elementen uiteengehaald en ondergebracht in het magazijn van J. Smet. 
Het verplaatsen van de bank is goed verlopen. De toestand van de bank is redelijk goed buiten enkele 
scheuren op de zitting. Om een element als sierelement ergens te plaatsen moet men wel over 
voldoende plaats beschikken nl. ongeveer 4 m op 2 m. 
Wat de toekomst van de bank wordt is onduidelijk. Een voorstel om de mooiste figuren uit de bank te 
slijpen en in te lijsten en deze daarna in de “openbare” gebouwen (gemeentehuis, bejaardenhuis, 
buurthuis, Troelant, Scholen) op te hangen, werd als positief ervaren. 
Afgesproken wordt om tegen volgende vergadering (8 november) mogelijke voorstellen te bundelen en 
om dan een beslissing te nemen. 
 

mailto:lucheyens@pandora.be

