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                                DOOR EEN GEBREK AAN VALABE AGENDA GAAT DE  
   GEPLANDE DORPSRAADSVERGADERING VAN 4 APRIL 
   2006 NIET DOOR EN IS DE EERSTVOLGENDE  

        inaai  VERGADERING GEPLAND OP 2 MEI 2006  

 
 

Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 7 maart 2006    
Aanwezig:.I. Van Acker, E. De Meester, M. Tollenaere, J. Van Puyvelde, W. Vermeiren, R. Eeckhoudt, F. 
Creve, L. Heyens, A. Van Damme, S. Van Mele, G. De Block, J. Tansens, G. Vercauteren, E. Beirens, E. 
Ongena, R. Thijssen, W. Van Poecke, J. Smet, A. Bogaert, S. Schelfaut. 
Namens het stadsbestuur: schepen K. Van der Coelden. 
Pers:.S. Luyckx (Het Nieuwsblad/Het Volk) 
 

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

ALGEMEEN 
Er wordt vanaf nu enkel nog een bericht verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be met de vermelding dat 
het verslag kan gedownload worden van de web-site www.sinaai.be.  
Tevens wordt 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 
 

1. Goedkeuring verslag 

 
Vorige vergadering stond volledig in teken van ons memorandum, waarvan er nog exemplaren te 
verkrijgen zijn op het secretariaat. 
Het verslag van januari 2006 wordt goedgekeurd. 
 

2. Briefwisseling: 

 
Uitgaande:  

- De uitnodigingen voor de voorstelling van het memorandum naar de pers en de politieke partijen. 
Inkomende: 

- Verschillende brieven als reactie op de uitnodiging voor de voorstelling van het memorandum. 
-  

3. Nieuws vanuit WJS: 

 
Geen nieuws.  
 

4. Opvolging “bank Fata Morgana”: 

 
Er is nog geen voorbeeld gemaakt => waarschijnlijk tegen de vergadering van april. 
De manifestatie “Fata Morgana” in Sinaai werd bekroond met de Wase Persprijs tot “evenement van het 
jaar”. De sleutelfiguren hebben de prijs in ontvangst genomen. 
 

5. Verdere planning politieke actie ivm memorandum 2007-2012:  

Vorige vergadering werd het memorandum voorgesteld aan een talrijk opgekomen publiek.  
Verdere planning: 
Oop donderdag 7 september 2006 wordt een politiek debat georganiseerd. Waar dit zal gebeuren en wie 
dit zal modereren is nog niet vastgelegd, maar zal ten gepaste tijd worden medegedeeld. 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinai.be/


 

v.u. VZW ‘Sinaai Leeft’ p/a Beukenlaan 24 9112 Sinaai                                          E-mail: dr.dcr.sinaai@skynet.be   
niet BTW plichtig volgens art. 44 § 2, 11° en 12° van het BTW Wetboek  

2 

Het is de bedoeling dat tijdens dit debat onze uitgangspunten getoetst worden aan de programma‟s en 
uitgangspunten van de verschillende politieke partijen. 
 

6. Tinelkerkhof (verslag vergadering): 

Verslag van de vergadering van zondag 15 januari 2006: 
Aan de hand van het verslag van 2 oktober 2005 werden de laatste afspraken / veranderingen besproken 
nl. -Ivm onderhoud: 
 Er is een algemeen opknapbeurt georganiseerd voor Allerheiligen. Hierbij aansluitend is er 
afgesproken om een vast onderhoudschema op te stellen (er zal onderhoud gebeuren om de 2 weken 
afgewisseld Puivelde – Sinaai) 
 Er is werk van gemaakt om alle bomen en struiken die niet op het kerkhof horen te verwijderen. 
De bloemperken zullen beter afgelijnd worden en de overwoekerende begroeiing wordt meer onder 
controle gehouden. 
 De linden aan het Tinelgraf zijn gekandelaard: over het resultaat bestaan wel enkele 
meningsverschillen. 
 Er wordt terug schors aangebracht op de paden. 

Er zullen groenelementen ter beschikking komen door de bouw van het crematorium. Waar deze 
zullen geplaatst worden is nog niet beslist. 

Men zal de afgevallen letters van de grafstenen die nog gerecupereerd kunnen worden terug 
plaatsen. 

-Ivm graven zelf: 
Er wordt momenteel gewerkt aan het maken van een inventaris van alle graven op het 

Tinelkerkhof. Van elk graf is momenteel reeds een foto gemaakt. Deze foto wordt gekoppeld aan een 
fiche waarop verschillende gegevens worden vermeld zoals naam overledene, familie overledene, plaats 
op het kerkhof, toestand van het graf, waardevolle elementen, … 

Door het maken van deze inventaris komt men te weten welke graven in zeer slecht toestand zijn 
=> deze zullen verwijderd worden. 

Het park van de oud strijders in opgekuist. 
Tijdens het WE van Allerheiligen heeft Wilfried een inventaris gemaakt van de graven waar nog 

bloemen worden opgezet en die nog worden onderhouden. Hier zien we dat de meeste graven nog 
bebloemd worden. 

-Historiek: 
Tijdens de komende septemberjaarmarkt zal het kerkhof centraal staan. Er zal een rondleiding 

worden gegeven op het kerkhof, aan de kunstenaars zal in het kader van “Kunst uit Sinaai” gevraagd 
worden om iets te doen rond en op het kerkhof, … => wordt nog verder uitgewerkt. Dit zal een 
samenwerking zijn tussen de Dorpsraad, de heemkring “Den Dissel”, “Kunst uit Sinaai” en de werkgroep 
“Tinelkerkhof” ondersteund door het Stadsbestuur in kader van de jaarlijkse “Nazomer van Sinaai” 

Visie: 
Een blijvende vraag vanuit de Dorpsraad is om na te denken over de toekomst van het kerkhof. 

Wordt er fragmentarisch gekeken of moeten alle aanpassingen en beplantingen niet gebeuren vanuit een 
totaalconcept? Hiervoor is een visie noodzakelijk. Binnen het stadshuis zal men aan enkele medewerkers 
vragen om een visie/totaal te ontwikkelen. => wordt vervolgd. 
 

7. Bushokje op de Dries: 

De huidige situatie is dat er voor Dries nr.30 een bushokje staat, terwijl de bushalte voor het 
deelgemeentehuis ligt. Bijgevolg kunnen de mensen er geen gebruik van maken. Men moet dus in de 
regen wachten op de bus. 
Er wordt aangedrongen om enerzijds het huidige bushokje te verwijderen (staat er niets te doen) en 
anderzijds een nieuw te plaatsen in de omgeving van het deelgemeentehuis. 
Misschien moet er in samenspraak met de dienst Landschappen en Monumenten nagegaan worden of er 
bushokjes zijn die wel op de Dries mogen staan (retro, doorschijnende, …). De huidige situatie is absurd 
en straft de mensen die het openbaar vervoer gebruiken. 
Vanuit de Dorpsraad zal er een brief naar het schepencollege vertrekken om deze situatie aan te klagen 
en aan te dringen op een spoedige oplossing. 
 

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

Punt werd niet besproken. 
 

9. Werkgroep Verkeer Sinaai: 

Er is geen vergadering geweest de voorbije maand. 
 



 

v.u. VZW ‘Sinaai Leeft’ p/a Beukenlaan 24 9112 Sinaai                                          E-mail: dr.dcr.sinaai@skynet.be   
niet BTW plichtig volgens art. 44 § 2, 11° en 12° van het BTW Wetboek  

3 

10. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

+De deelculturele raad komt op 12 maart 2006 samen om het programma van de 11-juli-viering te 
bespreken en de namen vast te leggen. Belangrijk hierbij is dat het stadsbestuur heeft beslist dat Sinaai 
weer de officiële “volksviering” mag organiseren, wat betekent dat er terug over extra budget kan beschikt 
worden. 
Vorige maand was er de algemene vergadering van de Cultuurraad in de lokalen van voetbalclub Redstar 
Waasland. Sinaai was ruim vertegenwoordigd en heeft in de verschillende discussiegroepen een 
belangrijke inbreng gebracht. 
+De heemkring “Den Dissel” meldt dat ze zullen deelnemen aan de manifestatie rond het Tinelkerkhof 
tijdens de “nazomer van Sinaai”. Mogelijk kan ook de corbillard (de momenteel bij Raf Thijssen staat) 
tentoongesteld worden. Dit is nog onder voorbehoud omdat hij moet opgekuist worden en er nog geen 
duidelijkheid is over wie dit kan en zal doen. F. Heirbaut zal navragen of dit kan gebeuren binnen het 
kader van het onderwijs afdeling „restauratie‟ => wordt opgevolgd.   
 

11. Mededelingen: 

 
-Op de website van de Stad verscheen de aankondiging van de lancering van een nieuwsbrief van het 
evenementenbeheer, „De Pretgazet‟ Het stadsbestuur van Sint-Niklaas voelde het gebrek aan een 
medium om de laatste nieuwtjes m.b.t. het evenementenbeleid (vooral op administratief vlak) bekend te 
maken bij de organisatoren. Daarom lanceert men nu „De Pretgazet‟, de kersverse nieuwsbrief van het 
evenementenbeheer. De nieuwsbrief wordt verspreid bij organisatoren van evenementen, wijkcomité‟s en 
leden van de erkende adviesraden. De verspreiding gebeurt via de post en via e-mail. 
-Ook het jeugdhuis heeft zijn nieuwsbrief over het reilen en zeilen in jouw jeugdhuis => op te vragen op  
e-mailadres info@troelant.be. 
-Schepencollege: 
Bespreking herstelmaatregelen inzake een milieuovertreding in de Hulstbaan 
Begraafplaats Sinaai: principeakkoord voor het uitvoeren van de werken en de gunningvoorwaarden en –
wijze ivm het bouwen van columbaria. 
 

12. Varia 

 
+ Hellestraat: 
Men meldt t.h.v. huisnummer 23 een verzakking is in het wegdek. Ook bij het oprijden/afrijden van de 
verkeersdrempels zijn er reeds enkele putten in het asfalt. => wordt doorgegeven aan het meldpunt.  
+ Parking gehandicapten: 
Naar aanleiding van een vraag op de Dorpsraadsvergadering van o.a. januari 2006 werd een 
parkeerplaats voor gehandicapten voorzien op de Dries naast de oprit van de wegel voor het 
gemeentehuis. Spijtig genoeg is de parkeerplaats (het bord) t.h.v. kledingzaak “Van Borm” weggenomen 
en verplaatst, terwijl de parkeerplaats (het bord) naast de pomp gewoon verwijderd werd i.p.v. verplaatst 
=> rond de Dries is er weer een parkeerplaats voor gehandicapten weggenomen. Bijkomend wordt 
gemeld dat deze plaatsen regelmatig bezet zijn door validen, zonder dat er tegen wordt opgetreden. 
+ Sinaaidorp: 
Men meldt dat er t.h.v.huisnummer 6-8 een put in de parkeerplaats is (restant werken!). => wordt 
doorgegeven aan het meldpunt.  
+ Bord Tinelpad: 
Het bord verboden inrit t.h.v. de kruising van het Tinelpad en de Hooimanstraat richting boskapel is nog 
steeds niet aangepast. => wordt doorgegeven aan het meldpunt. 
+ Hulstbaan: 
T.h.v. de kruising met de Dries is er voor „Schoenen De Vos‟ een beugel omver gereden en aan de 
overzijde een paaltje. Ook t.h.v. de asverschuiving voor de „GB‟ is er een paaltje afgereden.  
T.h.v. het kruispunt met het Wijnveld is er in de binnenbocht een paal omver gereden. => wordt 
doorgegeven aan het meldpunt. 
+ Hooimanstraat: 
Er blijven problemen met putten in de bermen. Een aanwezige vraagt zich af of de putten in het eerste 
gedeelte tussen Stenenmuurstraat en de Belselebeek wel opgevuld geweest zijn (is wel degelijk 
gebeurd).  
+ Aanduiding Landschapsroute: 

Het aanduidingbord van de landschapsroute aan de gevel van het buurthuis is niet meer te lezen. Er 
wordt gevraagd om dit te herstellen. => wordt doorgegeven aan de Werkgroep Leefmilieu Sinaai. 

http://www.sint-niklaas.be/uploads/gegevensdatabank/persbericht_pretgazet_2006.pdf
mailto:info@troelant.be

