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                                De vergadering van 5 september wordt vervangen door een  

   POLITIEK DEBAT dat doorgaat op woensdag 6 september 

   2006 om 19u30 in Zaal “TOON” Wijnveld 251 Sinaai.  

        inaai    

 
 
 

In het panel verwachten wij: 
CD&V: BEN VAN EYNDE 
GROEN!: SOFIE HEYRMAN  
NVA: PETER BUYSROGGE 
SP.A: MIKE NACHTEGAEL 
SPIRIT: NELLY MAES 
VLD: YVAN DE BRUYNE 
VIVANT: STEPHAN VAN UYTVANCK  
 
MODERATOR IS EDDY ALLCOCK (journalist) 
 
Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: 
INSPRAAK, DIENSTVERLENING, CULTUUR, SPORT, ONDERWIJS, JEUGD, 
VERKEER, RUIMTELIJK BELEID. 
 
DE TOEGANG IS GRATIS. 

 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 1 augustus 2006    
Aanwezig:.S. Schelfaut, A. Bogaert, E. De Meester, E. De Gendt, R. Thyssen, W. Van Poecke, M. 
Tollenaere, J. Van de Wiele, W. Vermeiren, E. Ongena, E. Beirens, P. Van Damme, H. Vercammen, M. 
Rollier, M. Raes, F. Creve, G. Vercauteren, T. Durinck, W. Seghers, C. Burm, L. Heyns, G. Vercauteren, 
J. Tansens, I.Van Acker, J. Smet, E. Meul, namens het stadsbestuur burgemeester F. Willockx en 
schepen G. Van Peteghem. 
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. 
Aan de zin “Een uitnodiging van U.Vercauteren om het actieplan van het kartel sp.a-Spirit-Groen! te 
bespreken. => er wordt niet op de uitnodiging ingegaan” moet toegevoegd worden  …omdat er geen 
afvaardiging kon gestuurd worden wegens geen tijd. 
  
 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinai.be/
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2. Briefwisseling/e-mails: 

Uitgaande:  
- Een mail aan burgemeester F. Willockx i.v.m. de Fata-morganabank => zie verder in verslag 
- Een mail naar alle democratische partijen i.v.m. het politiek debat met de vraag om een 

vertegenwoordiger aan te duiden. 
- Een mail met een oproep om op 1/7/06 de Fata-Morganabank te helpen ontmantelen. 

Inkomende: 
- Mail (persbericht) van NVA met de mededeling dat de heraanleg Vleeshouwersstraat wordt 

uitgesteld. 
- Een mail van FC Herleving Sinaai met de aankondiging van hun staekfestijn op zondag 27/08, 

waarbij ze de tent van de Volkssportspelen gebruiken. 
- Een mail van de dienst openbare werken waarin gemeld wordt dat verzakkingen in de Hellestraat 

zijn hersteld. 
- Een mail van de dienst openbare werken waarin gemeld wordt dat de herstellingen zijn 

uitgevoerd in de Hulstbaan (kruispunt Dries, kruispunt Wijnveld en t.h.v. de GB)  
 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Momenteel weinig nieuws, de verschillende jeugdverenigingen gaan op kamp. 
Vanaf volgende maand zal er steeds een vertegenwoordig(st)er op de Dorpsraad aanwezig zijn. 
Troelant: Rock Troelant op 22 – 23 – 24/09/2006 => in programma van “de Nazomer van Sinaai”   
 

4. Opvolging Fata Morganabank: 

Op 1 juli is de bank uiteindelijk niet ontmanteld op vraag van het stadsbestuur. 
C. Burm was bij het stadsbestuur gaan aankloppen om de Fata Morganabank in zijn totaliteit te behouden 
en ze een plaats te geven in dorpskern van Sinaai. 
Op 1 juli heeft een afvaardiging van de dorpsraad samen met de heer Burm samen uitgekeken naar een 
mogelijk plaats. Vanuit de dorpsraad werd aan de heer burgemeester hierover het volgende doorgemaild: 
Vorige maand was uit de rug van de bank al een stuk geïsoleerd, dat werd getoond op de dorpsraad van 
juni.  Aan de hand daarvan werd immers de formele beslissing genomen om de mooiste stukken uit de 
bank uit te zagen, zodat deze later eerst in een tentoonstelling konden getoond worden (Kunst uit Sinaai), 
in afwachting van een definitieve behuizing (buurthuis, gemeentehuis, scholen, parochiezaal); wellicht in 
gespreide slagorde.  
Volgens de ontwerper is de  bank nog makkelijk te herstellen, en kan ze – na versteviging met 
schuimbeton en het aanbrengen van een expoxylaag – nog jaren mee, en moeten we dus op zoek naar 
een locatie. 
We hebben zaterdag (1/7/06) dan ook beslist om deze piste te onderzoeken, en de bank dus nog niet 
gedemonteerd.  Carloman kan gerust zijn, zijn werkstuk blijft – althans voorlopig – gestockeerd. 
De bank moet evenwel in de loop van het komende najaar ontruimd worden uit het magazijn van Jacques 
Smet. Ze staat er straks een jaar gratis opgeborgen; ‟t moet ergens eindigen.  
Enkele nuchtere bedenkingen en vaststellingen bij de stand van zaken: 

- door de slingervormige vorm is de bank  4,20 meter breed, en aan één zijde voorzien van een 
zitrand; 

- de zitrand bestaat uit keramiek-mozaïek op een vezelplaat gelijmd, die op haar beurt rust op een 
houten onderstel; 

- door de tegelranden is de kans groot dat iemand zich zou verwonden, maar dat zou door de 
epoxybescherming blijkbaar kunnen verholpen worden; 

- om de bank in één stuk te plaatsen is er een vrije ruimte nodig van minimaal 5 x 23 meter; 
- om op openbaar domein te worden geplaatst zal het geheel wellicht aan technische specificaties 

en voorafgaandelijke keuring  moeten voldoen; 
- ook op „semi-openbaar‟ domein zal dezelfde eis gelden;  het geheel heeft m.i. enkel maar nut als 

het ook functioneel kan gebruikt worden, en dus toegankelijk is voor het publiek.  Diegene op 
wiens domein de bank wordt opgesteld zal immers  als eerste aansprakelijk gesteld worden bij 
eventuele ongevallen of schade. 

- gelet op het geklasseerde dorpszicht zien we geen toelating te krijgen van Monumenten en 
Landschappen op de bank binnen de geklasseerde zone op te stellen. 

Ons inziens blijven er dan weinig mogelijkheden over. 
Een voor de hand liggende locatie zou de voortuin zijn van het Buurthuis, langs de straatzijde, zodat zo 
weinig mogelijk ruimte wordt afgenomen van de speelzone van de buitenschoolse opvang. 
Een alternatief zou kunnen zijn om ze op te stellen aan de school in de Vleeshouwersstraat op het 
buitenmuurse  deel van de grond van de school.  Hiertoe moet voorafgaandelijk echter met het 
schoolbestuur overlegd worden. 
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Uw suggestie om de bank in de tuin van Huize Ten Dries onder te brengen weerhouden we niet als 
eerste keuze, omdat ze dan onttrokken wordt aan het oog van passanten, en wellicht minder zal gebruikt 
en bezocht worden.        
Bovendien moet ook daar voorafgaandelijk een overeenkomst mee afgesloten worden. 
Een alternatief zou kunnen zijn om ze op diverse locaties in delen te zetten, maar dan verliest het geheel 
precies zijn totaliteit.  
Het is duidelijk dat de emotionele betrokkenheid van Carloman hem drijft tot behoud, maar het is ons 
onduidelijk waar hij het voorbije jaar was als de bank moest worden verwijderd van de Dries en als we 
vergaderden over de termijnbestemming.  Hij krijgt nochtans maandelijks onze verslagen. . 
Hij claimt „zijn kopie van Gaudi‟ (door een groep enthousiastelingen gemaakt naar zijn ontwerp en onder 
zijn toezicht) vanuit zijn artistieke visie. De verantwoordelijke “key-poepel” Ph. Leyn zegt dat hierover 
reeds discussies waren na de uitvoering, het is zijn bank niet maar deze van de gemeenschap! 
Voor alle duidelijkheid, en dat hebben we hem ook gezegd, wij hebben ons nooit eigendomsrechten over 
de bank toegeëigend, maar hebben wel onze verantwoordelijkheid genomen als ze van de Dries moest 
worden afgevoerd, om ze te beschermen tegen de natuurelementen  
Als we de bank vooralsnog een plaats willen geven in het dorp verdient hij dat we hem een oplossing 
helpen zoeken. 
Zonder vooruit te lopen op de besluitvorming van de dorpsraad van begin augustus  zijn wij van  mening 
dat we als stadsbestuur en dorpsraad daar samen aan kunnen werken. 
Gezien onze beperkte middelen vrezen we echter dat hierbij een hoofdrol zal weggelegd zijn voor de 
stadsdiensten (technische vereisten, bouwvergunning, operationele- en  financiële ondersteuning).  
 
De stadsdiensten, die advies moesten uitbrengen over de Fata Morgana bank, hebben de bank en de 
locaties bezocht op 13/7.  
Op het schepencollege van 1/8 werd hun advies besproken en werd  het volgende afgesproken: 
-De bank wordt voorlopig gestockeerd in de stadswerkplaatsen (niet meer bij J. Smet). 
-er wordt een publieke ruimte gezocht waar de bank volledig of gedeeltelijk tentoongesteld kan worden. 
-technisch gezien is momenteel de duurzaamheid heel beperkt en zal er in de begroting van 2007 
geldmiddelen voorzien worden om deze te verbeteren zodat ze veilig en duurzaam tentoon kan gesteld 
worden. De “duurzaamheidswerken”  worden uitgevoerd door de stadsdiensten. 
-locatie: voor de school is er te weinig ruimte en voor het buurthuis betekent het een grote hap uit de 
buitenspeelruimte voor de buitenschoolse opvang wat naar erkenningen toe ernstige problemen kan 
geven (te weinig ruimte => geen erkenning voor het huidig aantal kinderen). Er zal verder gekeken 
moeten worden naar een andere plaats. Zo zal burgemeester Willockx contact opnemen met de dienst 
Landschappen en Monumenten, met de vraag om de bank op de Dries te mogen plaatsen. 
Er wordt een werkgroep opgericht met mensen van cultuur, de technici van het stad, de ontwerper en 
enkele leden van de dorpsraad. 
  

5. Bad-street-actie:  

De bevindingen worden overlopen en verduidelijkt met het nodige beeldmateriaal. De bundel wordt 
uitgedeeld, is te verkrijgen via het secretariaat en is terug te vinden op de web-site www.sinaai.be  
Aansluitend meldt schepen Van Peteghem dat er op slechtliggende plaatsen in de Waterstraat een laagje 
asfalt wordt gegoten in afwachting van een volledige aanpak van deze straat. Vanuit de vergadering 
wordt gevraagd om de hoek met de Stenenmuurstraat meteen op te vullen (momenteel een diepe put). 
 

6. Hooimanstraat/spoorwegovergang: 

De derde fase van de rioleringswerken moet af zijn voor eind januari 2008, wat betekent dat nu de 
plannen moeten goedgekeurd worden, dat er dit jaar nog een aannemer moet aangesteld worden en dat 
de werken begin 2007 moeten gestart zijn. 
Technische info: 
-profiel: 3 m straatbreedte met langs beide zijden een betonstrook van 75 cm. 
-herinrichting van de aansluiting van de Hooimanstraat op de Stenenmuurstraat 
-geen bomen in de berm (enkel grasbermen) 
Op maandag 21 augustus 2006 is er een hoorzitting in zaal “Toon” Wijnveld 251 waar het studiebureau 
het ontwerp zal voorstellen en er mogelijkheid is voor opmerkingen en suggesties.  
 

7. Volkssportfeesten: 

-de 24° editie 2006 gaat door op 25/8 en 26/8/2006. 
Maandag 7/8 om 20u worden de proeven voorgesteld aan de ploegkapiteins. 
Zondag 6/8 is er de laatste briefing voor de organisatie van de tapploeg. 
 

http://www.sinaai.be/
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-24 uur stappen voor Sofhea:  
start op 25/8 om 18u30 => startschot wordt gegeven door Jelle Van Damme. De Belleman van Temse en 
Willy Vermeiren (als belleman) zullen de eerste meters onze stapper L. Heyns begeleiden. Tijdens de 
eerste ronde zullen ook twee huifkarren meerijden, waarop kinderen kunnen plaats nemen. 
De mensen van Sofhea hebben een volledig eigen organisatie en  mogen de tent van de volksportfeesten 
als uitvalsbasis gebruiken. 
 

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. 
Moderator is Eddy Allcock en de muziekale begeleiding gebeurt door een groepje van kunstencentrum  
‟t Ey. 
 

9. Tinelkerkhof: 

Op de vergadering van juni werden enkele problemen besproken o.a. het onderhoud van het “verwilderd” 
deel. 
Op 2/9 is er een volgende vergadering gepland.  
 

10. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

11-juli viering: 
Het was weer een geslaagde editie met veel volk en goede muziek. 
De evaluatie zal gebeuren op 20/8/2006 om 10u30 in het Troelant. 
Den Dissel: 
Men is bezig met het samenstellen van het programma voor de tentoonstelling tijdens de 
Septemberjaarmarkt. Tegen die periode zal het boek verschijnen rond de missiestoet. 
Bij aankoop van dit boek zal men automatisch lid worden van de heemkring naar analogie van vorig jaar 
(boek ivm Davidsfonds). 
Nazomer van Sinaai: 
Er is een vergadering geweest om het programma samen te stellen. 
Verschillende initiatieven worden hieronder gebundeld nl; 
-de activiteiten van de heemkring Den Dissel 
-de activiteiten van „kunst uit Sinaai‟ 
-de activiteiten op de Dries 
-de paardenprijskamp 
-een rondwandeling op het kerkhof 
-rock Troelant 
-mountainbiketocht voor “Kom op tegen kanker” vanuit Mezenstraat 
-   
 

11. Mededelingen: 

Geen geselecteerd door het secretariaat. 
 

12. Varia 

+ bushokje: 
Begin september zal het nieuwe bushokje geplaatst worden! 
+ keuken buurthuis: 
de keuken in het buurthuis wordt vervangen. De vroegere “lesblok” verdwijnt zodat meer ruimte vrij komt.  
+ kom op tegen kanker: 
Op 24/09/2006 organiseert het comité van de Mezenstraat hun jaarlijkse mountainbike rondrit ten 
voordele van „Kom op tegen kanker”. Tot begin dit jaar was dit steeds in januari, maar vanaf nu zal deze 
rondrit doorgaan tijdens de septemberjaarmarkt.  


