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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering  

   van de Dorpsraad op DINSDAG 1 AUGUSTUS 2006 

   om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai    

 
 

Op het voorlopig agenda staan volgende punten: 
- Goedkeuring verslag; 
- Briefwisseling; 
- Nieuws WJS; 
- opvolging bank Fata Morgana; 
- Bad-street-actie; 
- Hooimanstraat - spoorwegoverrgang; 
- 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 6 juni 2006    
Aanwezig:.G. Smet, G. De Blieck, W. Vermeiren, E. Bogaert, M. Rollier, T. De Beule, E. De Meester, M. 
Tollenaere, P. Deschout, E. De Gendt, E. Beirens, I. Van Acker, E. Ongena, L. Heyens, R. Eeckhoudt, A. 
Scremersch, R. Thyssen, W. Van Poecke, J. Smet, E. Meul, S. Schelfaut, schepen Van Peteghem. 
Twee vertegenwoordigers van Oxfam Wereldwinkel Belsele. 
Pers:.S. Luyckx (Het Nieuwsblad/Het Volk), G.Van Vliet (Het Laatste Nieuws). 
 

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. 
DATA Dorpsraad 2007: 
9/1 – 6/2 – 6/3 – 3/4 – 8/5 – 5/6 – 7/8 – 4/9 – 2/10 – 6/11 – 4/12  
 

2. Briefwisseling/e-mails: 

Uitgaande:  
- Een mail naar NVA om meer informatie over de resultaten van hun enquête over de 

Vleeshouwersstraat (zie verder in het verslag) 
- Een aanvraag tot het gebruik van het buurthuis voor 2007. 

Inkomende: 
- Het antwoord van NVA met de resultaten van de enquête. 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinai.be/
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- Een mail van P. Buysrogge met een verwijzing naar de website van „De Lijn‟ waarop voorbeelden 
van bushokjes staan die mogelijk te gebruiken zijn op de Dries. 

- Een uitnodiging van U.Vercauteren om het actieplan van het kartel sp.a-Spirit-Groen! te 
bespreken. => er wordt niet op de uitnodiging ingegaan.  

 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen nieuws.  
 

4. Voorstelling Oxfam Wereldwinkel: 

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 hier een 
OWW-filiaal kan worden opgericht.  
 
Oxfam Wereldwinkel is een eerlijke handelsorganisatie die in België producten verkoopt, politieke actie 
organiseert en educatie geeft aan scholen. 
Eerlijk handel wil zeggen dat ze hun producten in het zuiden kopen aan een eerlijkeprij. De boer krijgt een 
eerlijke prijs, een deel van het geld gaat naar coöperatieven die dit besteden aan onderwijs, 
gezondheidszorg, ontwikkeling gemeenschap, … 
Via Oxfam Wereldwinkel worden de producten momenteel ook verspreid in grotere winkelketens. 
   
 Oxfam Wereldwinkel heeft in Sint-Niklaas 4 winkels (Driekoningen, Belsele -Hoge Bokstraat en Kouter- 
en Nieuwkerken) waarin een 200 tal vrijwilligers actief zijn. 
Er is één betaalde kracht, die instaat voor de coördinatie en de educatie van de werking. 
Ontstaan en evolutie in Belsele: momenteel zijn er in Belsele een 40-tal medewerkers waarvan een harde 
kern van twintig mensen instaan voor de verkoop in de winkel, de bestellingen, educatie, de etalage, het 
onderhoud, … 
Zowat 5 jaar geleden namen enkele mensen het initiatief om in de oude school in de Kouterstraat te 
starten met een Oxfam Wereldwinkel. Men heeft bij de opstart iedere inwoner uitgenodigd voor een 
informatievergadering. De respons was erg groot en een vijftig vrijwilligers melden zich.   
Hoe in Sinaai opstarten? 
Tijdens de Fiar-Trade-dag heeft Oxfam Wereldwinkel een stand gehad op de boerenmarkt, met succes. 
Misschien is dit voor herhaling vatbaar? 
Misschien kan er via Info-Sinaai een marktonderzoek en een oproep gelanceerd worden? 
Is er in Sinaai een betaalbaar winkelpand vrij? 
 
Momenteel is er binnen de huidige werking in groot Sint-Niklaas geen ruimte, daar alle energie gaat naar 
de opening van de nieuwe winkel ism Kringloopwinkel in de Heistraat.  
Kleiner initiatieven als stand op boerenmarkt, aanwezigheid op de septemberjaarmarkt, promotie 
producten bij verenigingen, uitdelen koffiebonnen, aanwezigheid op kermissen, … kunnen wel en zijn af 
te spreken. 
Wordt vervolgd. 
 

5. Voorstelling plannen kruispunt N70 en spoorwegovergang (schepenVan Peteghem):  

 
De werken aan zowel het kruispunt N70-Schrijbergstraat als de spoorovergang starten half augustus en 
lopen tot oktober 2006. 
In beide projecten is het aandeel van het stadsbestuur beperkt (provinciale weg => Provincie en 
spoorwegovergang => NMBS) 
Kruispunt N70-Schrijbergstraat:  
Er wordt een strook onteigend waardoor er aparte fietspaden afgeschermd met boordstenen kunnen 
voorzien worden. 
De afslagstrook naar rechts (richting Sint-Niklaas) wordt verlengd (ongeveer verdubbeld). 
Er zal gewerkt worden met „intelligente‟ verkeerslichten die korter of langer verkeer doorlaten, afhankelijk 
van de verkeersintensiteit.  
Tijdens de werken wordt er een wachtleiding voor de collector aangelegd die later kan aangesloten 
worden op het netwerk dat onder de Schrijbergstraat tot kruispunt Oude Baan loopt. 
Men gaat in verschillende fasen werken, zodat er steeds verkeer door kan. 
Spoorwegovergang: 
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Tijdens deze werken zal de overweg gedurende een week volledig afgesloten worden. => de omleidingen 
zijn nog niet bepaald, maar kort voor de werken zal er een infovergadering komen voor de 
buurtbewoners. 
 

6. Bushokje op de Dries: 

Er was overleg met vertegenwoordigers van het Stadsbestuur, De Lijn en de dienst monumenten en 
landschappen i.v.m. het (ver)plaatsen van het bushokje. 
Het huidige hokje voor bakker Adam verdwijnt en er wordt een nieuw bushokje geplaatst op de laatste 
parkeerstroken voor het deelgemeentehuis, langs de kant van de apotheek. Het wordt een volledig 
transparant hokje. 
Tevens is gevraagd om een fietsenstalling te plaatsen langs het fiets/voetpad naast de huisjes 
(deelgemeentehuis). 
 
 

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 overlegd 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. Verdere planning politieke actie (politiek debat) 

Het politieke debat wordt georganiseerd op WOENSDAG 6 SEPTEMBER 2006 (vervangt de 
dorpsraadsvergadering). Het zal doorgaan in zaal “TOON” (vroegere zaal van de paters), Wijnveld. 
Er wordt gezocht naar een moderator om de debatten te leiden en een muziekgroepje om de avond op te 
luisteren.   
 

9. Tinelkerkhof: 

Er is geen vergadering geweest de voorbije maand. 
 

10. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

-Op zondag 2 juli is er een laatste vegadering voor de medewerkers van de 11-juliviering.  
In het voorprogramma komt de folkgroep DUST, als hoofdact URBAN TRAD.   
-Alle verenigingen kregen een korte tekst met de wensen van de cultuurraad Sint-Niklaas voor de 
volgende coalitie. Voor specifieke punten i.v.m. Sinaai werd naar het memorandum 2006 van de 
Dorpsraad verwezen. 
+De heemkring “Den Dissel”: er is een deskundige komen kijken naar de corbillard. 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” 
In juni is er een samenkomst gepland ivm het programma op de Dries. Het definitieve programma van 
o.a. Den Dissel en Kunst uit Sinaai wordt in de respectievelijke werkgroepen opgesteld.   
 

11. Mededelingen: 

-Schepencollege:  
+ subsidies 2006 voor Jeugdhuis Troelant en speelpleinwerking Spenoazi zijn goedgekeurd. 
+kosteloos ophalen van afval afkomstig van de afbraak van de nog resterende weekendverblijven in het 
valleigebied te Sinaai is goedgekeurd. 
+Schepen Schoeters wordt afgevaardigd om de “groene palm” voor natuurverdienste namens het 
stadsbestuur in ontvangst te nemen van VZW Durme ter gelegenheid van de „dag van de Fondatie‟. Dit 
als blijk van dank en waardering voor de jarenlange steun. 
 

12. Varia 

+ parkeren langs de Dries: 
-de plaatsen voor invaliden thv van de Dexia-bank worden vooral gebruikt door valide personen!! 
Hiertegen wordt blijkbaar niet opgetreden! 
-Men parkeert ook op het voetpad tussen de paaltjes thv de vroegere drukkerij zodat voetgangers en 
mensen met kinderwagens niet meer door kunnen. Ook hiertegen wordt niet opgetreden! 
+ Toegankelijkheid tentoonstelling in het deelgemeentehuis: 
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 Een aanwezige merkt op dat alles wat in het deelgemeentehuis wordt georganiseerd niet toegankelijk is 
en blijft voor rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen.  
+ Corbillard: 
voorgesteld wordt om zowel het hout als het metaal in te strijken, zodat de corbillard in zijn huidige 
toestand bewaard blijft. Later kan dan een beslissing genomen worden over de renovatie. 
Heikel punt blijft: WAAR wordt hij ondergebracht? 
+ Enquête NVA over de Vleeshouwersstraat: 
De NVA heeft begin april 2006 een enquête gehouden bij de Sinaaise bevolking over de toekomstvisie 
ven de Sinaainaren omtrent de Vleeshouwerstraat. Men kreeg drie keuze; A: ik ben voorstander van het 
behoud van de huidige toestand; B: ik ben voorstander van asfaltering; C: ik ben voorstander van een 
heraanleg van de straat mét het behoud van de kasseien. Op deze enquête kwam een grote respons nl. 
231 personen stuurden hun formulier terug. 12 personen (5,19%) kozen voor mogelijkheid A, 27 
personen (24,67%) voor mogelijkheid B en 162 personen (70,13%) voor mogelijkheid C.  
Schepen Van Peteghem antwoordt hierop dat het college bij zijn standpunt blijft en zich laat inspireren 
door de enquête bij de bewoners van de Vleeshouwerstraat en blijft kiezen voor asfalt.. 
+ Bank Fata Morgana: 

Men heeft de voorbije maand een kader uit de bank geslepen. J. Smet heeft dit voorbeeld bij en meldt dat 
het niet zo evident is om mooie kaders te halen uit de bank, gezien de gebogen vorm. (mogelijk moeten 
sommige figuren in drie geslepen worden om ze later naast elkaar op te hangen) 
Op zaterdag 1 juli om 9u zal de bank verder verslepen worden => vrijwilligers zijn welkom. 
F.Leyn wordt verwittigd zodat hij de personen, die kort bij de bank betrokken waren, kan vragen om mee 
te komen helpen.  
De kaders worden tijdens de verlofperiode afgewerkt en kunnen mogelijk tentoongesteld worden tijdens 
“de nazomer van Sinaai” om ze nadien een definitief onderkomen te geven.  


