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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering  

   van de Dorpsraad op DINSDAG 6 JUNI 2006 

   om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai    

 
 

Op het voorlopig agenda staan volgende punten: 
- Goedkeuring verslag; 
- Briefwisseling; 
- Nieuws WJS; 
- Voorstelling Oxfam WereldWinkel; 
- Voorstelling plannen kruispunt N70 en de spoorwegovergang (Schepen Van 
Peteghem) 
- Bushokje op de Dries: 
- Volkssportfeesten; 
- Verdere planning politieke actie (politiek debat); 
- Tinelkerkhof; 
- Nieuws uit de deelculturele raad; 
- Mededelingen; 
- Varia. 

 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 2 mei 2006    
Aanwezig:.I. Van Acker, A. Bogaert, J. Smet, E. Meul, S. Schelfaut, E. DeGendt, J. Tansens, T. De 
Beule, M. Rollier, W. Vermeiren, E. De Meester, L. Heyens, M. Raes, H. Vercammen, G. Smet, G. 
Vercauteren, E. Beirens, M. Nachtegael, G. De Blick, G. Vercauteren, M. Coppieters, P. Moens, P. Van 
Bossche, E. Ongena, A. Van Rumst, Schepen G. Van Peteghem, Schepen B. Van Eynde, Burgemeester 
F. Willockx. 
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 

Goedgekeurd. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- Een brief aan het college van burgemeester en schepenen i.v.m. het bushokje op de Dries 

Sinaai.(zie vorig verslag) 
- Enkele mails aan het meldpunt o.a. over het kruispunt Puiveldestraat/Ransbeekstraat, over het 

verkeersbord aan de inrit van het Tinelpad in de Hooimanstraat, over een grondverzakking in de 
Hellestraat en op de parkeerstrook in Sinaaidorp, over de defecte verlichting langs het 
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fiets/voetpad op de Dries, over enkele uitgereden/afgereden palen/beugels, de verhoogde 
boordstenen t.h.v.. fietsoversteek in de Hulstbaan. 

Inkomende: 
- Een antwoord dat de „defecte straatverlichting op de Dries‟ is hersteld. 
- Een uitnodiging van de schepen van mobiliteit om aanwezig te zijn op een vergadering rond het 

bushokje op de Dries met o.a. ook de dienst „Monumenten en Landschappen‟.  
- Een brief van schepen Van Peteghem waarin hij meldt dat de boordstenen t. h. v. de 

fietsoversteek in de Hulstbaan eerstdaags zullen verlaagd worden. 
- Kopie van de briefwisseling die N.Maes heeft gevoerd met burgemeester Willockx, schepen 

Vercauteren en schepen De Cuyper over het bushokje op de Dries. 
-  

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen nieuws.  
 

4. Voorstelling Oxfam Wereldwinkel: 

Wordt uitgesteld tot in juni. 
De vertegenwoordigers van Oxfam Wereldwinkel werden uitgenodigd naar aanleiding van de 
ondertekening van de convenant tussen stadsbestuur Sint-Niklaas en de Oxfam Wereldwinkels. In deze 
convenant staat een clausule dat er in overleg met Dorpsraad Sinaai wordt nagegaan of ook daar een 
OWW-filiaal kan worden opgericht.  
 

5. Jaarverslag VZW Sinaai Leeft:  

-De algemene vergadering van de VZW ging door op 31 maart 2006. 
-Het kasverslag 2005 werd overlopen met als belangrijke opmerking dat er enkel een overzicht is van de 
laatste zes maanden van 2005, dat de verschillende werkgroepen gespreid hun gelden hebben 
overgemaakt en dat o.a. de overdracht van Info Sinaai nog moet gebeuren. 
-Binnen de werkgroepen zal er steeds gestreefd worden om zelfbedruipend te zijn, er wordt in dit verband 
een budgetraming gedaan voor 2006 waarbij enkel „Kunst uit Sinaai‟ met verlies zal te kampen hebben. 
Ook de werkingskosten van Dorpsraad worden in min gebracht (dit jaar de kosten ivm het memorandum 
en het politiek debat). 
Op jaarbasis wordt er voor 2006 een verlies voorzien van 1500 euro. 
-Aan de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen zal een eenvormig kasformulier bezorgd 
worden voor uitgaven en inkomsten dat ten laatste 2 maand na de activiteit wordt binnengebracht bij de 
penningmeester. 
-Afgesproken wordt dat de algemene vergadering elk jaar doorgaat op de derde zondag van maart, 
 

6. Toelichting bij enkele punten van de wijkkrant: burgemeester Willockx en schepen Van Peteghem: 

In opvolging van de wijkvergaderingen van 2005 werd in het voorjaar 2006 een wijkkrant uitgegeven.  
Om enkele punten te verduidelijken zijn zowel burgemeester Willockx als schepen Van Peteghem 
aanwezig. 
Vleeshouwersstraat: 
De burgemeester schetste de evolutie van het dossier waaruit blijkt dat er nog enkele discussiepunten 
zijn. Het bestuur wil streven naar een consensus en niets forceren en wil bijkomend overleg. 
Het beschermde dorpsgezicht blijft zeker behouden (tot juist voorbij het buurthuis), de voetpaden worden 
verbreed. 
Momenteel loopt er een enquête van de NVA gericht aan alle Sinaainaren. Het bestuur wacht deze 
resultaten af maar wil de vraag van de inwoners van de Vleeshouwersstraat als prioritair behandelen. 
Er is een complicatie vastgesteld door de wateroverlast die wordt veroorzaakt door de afwatering van de 
sportterreinen. Een gracht die onder de Vleeshouwersstraat en onder de huizen loopt is dichtgeslibd en 
er moet naar een alternatief worden gezocht. Er ligt een voorstel ter tafel waarbij de afwatering van de 
sportterreinen kan gebeuren naar de Armentruyenbeek via het verbreden en uitdiepen van bestaande 
grachten. 
Herinrichting kruispunt N70/Schrijbergstraat: 
Wordt op de agenda geplaatst van juni. 
Spoorwegovergang Station Sinaai: 
Komt op de agenda van juni. 
Hooimanstraat fase 3: 
Schepen Van Peteghem stelde een voorontwerp voor dat gebruikt wordt door de nutsmaatschappijen. 
Het geeft een eerste idee hoe de derde fase er zal uitzien. 
Er komt gescheiden waterafvoer. 
Er komt een asverschuiving (anders dan in fase 2) en langs beide zijden komen er twee open grachten. 
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De asverschuiving van fase twee wordt aangepast. 
De kasseien worden doorgetrokken. 
Er kwamen vanuit de zaal verschillende reacties o.a. op de kasseien (geven geluidsoverlast), op de 
smalle betonstroken (in het heraangelegde deel geeft dit regelmatig problemen voor de fietsers), op het 
laaneffect dat uitnodigt tot hoge snelheden zodat de geluidsoverlast alleen maar verhoogt. 
De burgemeester benadrukt dat dit dossier al vele jaren oud is en dat er destijds vanuit de straat gekozen 
was voor kassei. 
Ivm de smalle betonstrook kunnen er nog aanpassingen gebeuren als het definitieve plan wordt 
opgesteld. 
Schepen Van Peteghem beloofde de verdere uitwerkingen met de Dorpsraad en de bewoners te 
bespreken om tot een degelijke consensus te komen. 
 

7. Volkssportfeesten: 

-de 24° editie 2006 gaat door op 25/8 en 26/8/2006. 
-Het stramien van de voorbije jaren blijft behouden.  
-Gezien we zaterdag overlappen met de “fandag” van FC Herleving Sinaai (sinds 5 jaar steeds op de 
laatste zaterdag van augustus) is er een overleg geweest met FC Herleving Sinaai. Hun geplande 
barbecue van zaterdagavond wordt verlegd naar zondagmiddag (27/8) en ze kunnen hiervoor de tent 
gebruiken. Hun bal vervalt en de voorstelling van de sponsoren en de eerste ploeg zal op 
zondagnamiddag gebeuren. 
 

8. Bad-street-actie: afspraken 

Aan Etienne, Eddy en Jacques worden de afspraken doorgegeven. Jo zal de route van Eddy VB 
overnemen. Stephaan maakt nog afspraken met Emiel.  . 
 

9. Werkgroep Verkeer Sinaai: 

Er is geen vergadering geweest de voorbije maand. 
 

10. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

+De deelculturele raad; 
Ter voorbereiding van de 11-juliviering (dit jaar op 10 JULI) heeft er een werkvergadering plaats gehad 
voor de eerste afspraken en de voorstelling van het programma.  
In het voorprogramma komt de folkgroep DUST, als hoofdact URBAN TRAD.   
+De heemkring “Den Dissel”: er is een deskundige komen kijken naar de corbillaard. Hij zal nagaan in 
welk jaar en door wie hij is gemaakt, zodat de juiste kleuren, tekeningen ed. kunnen opgezocht worden.  
Op korte termijn wordt de huisvesting een probleem. 
+de “nazomer van Sinaai” 
het voorlopige programma werd voorgesteld met o.a. tentoonstellingen van de Heemkring en Kunst uit 
Sinaai en de activiteiten op de Dries.  
Schepen Van Eynde neemt initiatief voor de verdere afspraken ivm het programma op de Dries..   
 

11. Mededelingen: 

 
-Schepencollege 3/4/2006:  
+agenda gemeenteraad 21/4: in kader van de waterbeheersingswerken wordt er een hydronautstudie 
gemaakt van Sinaai. 
+buurthuis Sinaai: opvolging veiligheidspunten o.a. noodverlichtingen ophangen, enkele pictogrammen, 
… 
-Schepencollege 27/3/2006:  
+Afspraken ivm de verlichting tijdens het optreden van Urban Trad op de 11-juliviering. 
-Schepencollege 20/3/2006:  
+toekennen van subsidie aan VZW Durme voor aankoop van percelen in de Fondatie te Sinaai. 
+het ploffen op de Dries van 12 lindes. 
-Schepencollege 13/3/2006:  
+het vaststellen van de data voor de jaarmarkten en het prijzengeld. Voor Sinaai zijn de data: Dries 24/4, 
Zwaanaarde 5/6 en Dries 23 september.  
-Schepencollege 27/2/2006:  

+ toekennen toelage voor het optreden van Urban Trad op 10 juli 2006 tijdens de 11-juliviering achter het 
Troelant. 
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12. Varia 

+ Verdwijnen postkantoor: 
De burgemeester meldt dat er zeker geen sprake is van het verdwijnen van het postkantoor. 
+ jaarmarkt eind april: 
er is op maandag heel weinig volk langs geweest op de paardenprijskamp. Het aantal paarden was ook 
minder dan de voorbije jaren. Er was ook slechts één café open. 
Op zondag was er meer volk in het dorp o.a. ook door een wielerwedstrijd met 119 deelnemers. 
Moet misschien in de toekomst herbekeken worden!  
+ plechtigheden ivm kermis Sinaaicentrum in juli: 
Schepen Van Peteghem stelt het kermisprogramma voor van Sinaai Centrum: 
Op het overdekte podium op de Dries: 
-vrijdag 7 juli 2006 om 20 uur: optreden van J. Vincent Edwards met de groep A.B.Nono. 
-zaterdag 8 juli 2006 om 15u30: kindernamiddag met The Crazy Wacko Kindershow. 
-zondag 9 juli 2006 om 16 uur: senoirennamiddag met optreden van Jules Kabas. 
-maandag 10 juli 2006: muzikaal vuurwerk. 
+ parkeermeters in Sinaai: 
De Burgemeester geeft aan dat de geruchten over parkeermeters in de deelgemeenten kwakkels zijn die 
momenteel door bepaalde personen worden verspreid. Er komen geen parkeermeters in de 
deelgemeenten. 
+ dreef thv het kruis Hulstbaan: 
Het opvoeren van deze dreef gebeurde niet volgens de afgesproken voorwaarden en met materiaal dat 
er niet thuis hoort. Men onderzoekt de zaak en men zal de nodige maatregelen treffen. 
. 


