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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering  

   van de Dorpsraad op DINSDAG 7 november  2006 

   om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai    

 
 

Op het voorlopig agenda staan volgende punten: 
- Goedkeuring verslag; 
- Briefwisseling; 
- Nieuws WJS; 
- Definitieve plannen Hooimanstraat (?); 
- 11.11.11-actie: eerste resultaten; 
-  Verslag algemene vergadering VZW Sinaai Leeft; 
- - ; 
- Nieuws uit de deelculturele raad; 
- Mededelingen; 
- Varia. 

 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 3 oktober 2006    
Aanwezig:. S.Schelfaut, E.De Gendt, E.De Meester, R.Eeckhoudt, H.Van Den Bossche, J.Raes, F.Creve, 
G.Smet, E.Beirens, E.Ongena, G.De Blieck, T.De Beule, A.Stremersch, J.Tansens, J.Smet, E.Meul, 
P.Van Garsse, M.Nachtegael. 
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/e-mails: 

Uitgaande:  
- Enkele brieven / e-mails ivm het politieke debat. 

Inkomende: 
- Enkele reacties van Het Vlaams Belang op het politiek debat. 
- Een uitnodiging van UNIZO voor de tiende Kerstmarkt 2006 op zaterdag 16 december 2006. De 

dorpsraad gaat zoals vorige jaren niet in op deze vraag. Vanuit de vergadering kwamen enkele 
opmerkingen => zie varia. 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Via mail vernamen we dat het jeugdhuis Troelant instapt in het 11.11.11-programma voor jeugdhuizen nl. 
“Winderige Nachten”. Deze actie zal doorgaan op 10 of 11 november 2006 in het jeugdhuis. 
Het wordt een bizar avondje UI, want alles draait om de ui,het symbool van de komende 11.11.11-
campagne.  

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

De hoorzitting is in een serene sfeer verlopen, zowel de voorstanders als de tegenstanders voor kassei 
kwamen aan bod. Een belangrijk item bij beide partijen was de verkeersveiligheid en de 
snelheidsbeperkingen om te voorkomen dat de Hooimanstraat een sluipweg zal worden. Ook was er de 
nadrukkelijke vraag om een verbreed fietspad. Er waren eveneens opmerkingen over het ontbreken van 
asverschuivingen in het deel voor de Belselebeek. 
De inwoners van de Hooimanstraat hebben een verslag gekregen van deze hoorzitting (?), de dorpsraad 
echter niet! 
Bij navraag wordt gemeld dat men aan een aangepast plan werkt, dat rekening houdt met de 
opmerkingen van de hoorzitting. 
 

5. evaluatie 11-juli-viering:  

Er is een evaluatie geweest => het verslag volgt volgende vergadering. 
Financieel was het een groot succes. Alle meewerkende verenigingen hebben het maximum deel in de 
winst gekregen. Voor de VZW “Sinaai leeft” kwam er 1450 euro in de kas. 
 

6. evaluatie “Volkssportfeesten”: 

Het WE is vlot verlopen, we hebben wel geluk gehad met het weer. 
Er was extra beweging door de 24-uur actie van L. Heyens voor Sophea. 
De spelen zijn erg vlot verlopen. 
Op de evaluatievergadering van de ploegkapiteins werden verschillende opmerkingen gegeven over het 
geluid in de tent. 
Financieel is de voorbije uitgave een goed jaar geworden. Er moeten nog enkele afrekeningen gebeuren 
maar de winst bedraagt rond de 3000 euro. We hadden weinig extra kosten. 
Voor de 25

ste
 editie volgend jaar worden extra‟s gepland. De voorbereidende vergaderingen starten reeds 

deze maand. 
We willen Jimmy extra bedanken voor het vele werk dat hij geleverd heeft tijdens de week van de 
Volkssportfeesten. 
 

7. evaluatie “Nazomer van Sinaai”: 

Het gebeuren op en rond de Dries is vlot verlopen, er waren erg veel “handelaars” voor de rommelmarkt, 
er was veel volk ‟s namiddags, ook veel belangstelling voor de paardenprijskamp. 
“Kunst uit Sinaai” kende een groot succes zeker alle „installaties‟ op het kerkhof werden gesmaakt zoals 
de aankleding van de corbillard, maar ook de gedichtenpiramides.  
De startavond, met de voorstelling van de kortfilm en de voorstelling van het jaarboek van “Den Dissel” in 
het deelgemeentehuis en de muziek en poëzie in de kapel, konden ook op veel belangstelling rekenen.  
In het WE zijn veel mensen langs geweest op de tentoonstelling in de kapel.  
Er wordt een woord van dank uitgesproken voor André. 
De corbillard werd terug ondergebracht bij Raf. Men zoekt naar een definitieve plaats. 
 
Tijdens de rondleidingen op het kerkhof door de heemkring kwamen veel opmerkingen over het 
onderhoud van het kerkhof, waarvan de meeste terecht waren. Conclusie: er moet dringend werk 
gemaakt worden van een globale visie.  
 

8. opvolging politiek debat: 

Een aanwezige vroeg verduidelijking over de afwezigheid van het Vlaams Belang op het politiek debat. 
Hij had bij het secretariaat van het Vlaams belang navraag gedaan of ze uitgenodigd waren. Hij vond dat 
als de Dorpsraad democratisch was ook het Belang op het debat aanwezig moest zijn. De Dorpsraad zou 
de Sinaaise bevolking vertegenwoordigen maar laat wel 20% van de bevolking in de kou staan. 
Het standpunt van de Dorpsraad werd verduidelijkt op de vergadering en werd in aanloop naar het debat 
ook kenbaar gemaakt aan het Vlaams Belang via onderstaande e-mail.     
“Het verschil in waarden tussen uw partij en onze organisatie is dermate groot dat wij er bewust voor 
geopteerd hebben om geen vertegenwoordiger van uw partij uit te nodigen voor ons debat. 
Uw reactie verwondert ons dan ook niet, en – ook omdat Sinaainaren ons hieromtrent vragen stellen - ligt 
het in onze bedoeling om die de redenen van die keuze ook toe te lichten. 
De beslissing werd eind vorig jaar bij consensus genomen op de openbare dorpsraadvergadering. 
Sinds 30 jaar is onze werking gebaseerd op het stimuleren van samen leven.  
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‘Samen leven’ is voor ons een werkwoord én een medicament als middel tegen de verzuring. 
Om dat te bereiken zijn solidariteit en verdraagzaamheid, en respect voor en aanvaarding van diversiteit 
de fundamenten. 
Het is helaas genoegzaam bekend dat uw partij graag tweedracht zaait en het angstgevoel aanwakkert 
als middel om de zuurtegraad nog op te drijven.  .  
Tot wat de excessen hiervan kunnen leiden is het voorbije jaar op diverse plaatsen pijnlijk bewezen.  
Verdraagzaamheid is een woord dat met kleine letters in jullie woordenboek staat. 
In de mail van Ann Spitaels van 31 augustus stelt ze samen met ons vast dat de inwoners van Sinaai aan 
mekaar hangen en elkaar helpen, ongeacht de politieke kleur. 
Laat ons er met zijn allen voor gaan om dat zo te houden; polarisatie is inderdaad zelden een goede 
oplossing. 
Wij zijn ons ervan bewust dat we met ons standpunt niet voor de gemakkelijkste of de sympathiekste 
oplossing hebben gekozen, maar gelet op de diametrale tegenstelling van doelen en middelen, blijven wij 
consequent bij de eerder genomen beslissing. 
Wij hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van een delegatie van uw partij onder het publiek, 
maar vertrouwen er wel op dat ze het debat ordelijk laat verlopen. Zoniet wordt het stigma van 
oproerkraaiers nog maar eens bevestigd; we zouden liever kennis maken met het verdraagzame 
karakter.” 
 
Opvolging debat: 
Het debat is goed verlopen, Eddy Alcock heeft het goed geleid. Er zijn enkele belangrijke uitspraken 
gedaan. 
Er is een vraag van de Dorpsraad van Belsele om rond tafel te zitten om samen naar het nieuwe bestuur 
te stappen en samen onze verwachtingen met hen te bespreken. 
Verder dienen we de uitslag van de verkiezingen af te wachten om verdere stappen te ondernemen. Bij 
onderhandelingen dient het memorandum als leidraad. 
Financieel: we hadden 1000 euro voorzien voor deze actie (drukwerken memorandum, voorstelling en 
debat), we hebben 927 euro uitgegeven.  
 

9. 11.11.11-actie: 

Vorig jaar werden door 11.11.11 de acht millenniumdoelstellingen in beeld gebracht, doelstellingen die 
door 191 lidstaten van de VN werden onderteken met als doel deze te bereiken tegen 2015. 
De acht doelstellingen zijn: 
1) armoede en honger halveren 
2) elk kind naar de basisschool 
3) gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
4) de kindersterfte verminderen 
5) de gezondheid van moeders verbeteren 
6) aids, malaria en andere ziekten wereldwijd bestrijden 
7) toegang tot water voor iedereen – actief meewerken aan een duurzaam milieu 
8) weken aan een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling 
 
Dit en het komende jaar wordt er vooral aandacht gegeven aan “het recht op voedsel” en het halveren 
van de honger en de armoede. 
Dit is niet zo eenvoudig want het zijn vooral de boeren die honger lijden, omdat ze onvoldoende toegang 
hebben op hun gronden (zoals in Brazilië) of tot water of tot goed zaaigoed om het levensnoodzakelijke 
voedsel te produceren. Het is een probleem van onvoldoende inkomen om uit de armoede te komen.  
In het Zuiden hebben veel landen geen landbouwbeleid maar ook door de liberalisering van de 
landbouwproducten krijgen de kleine boeren in het zuiden rechtstreeks concurrentie van de industriële 
landbouw. De lokale boeren krijgen hun producten niet verkocht omwille van de invoer van goedkope, 
kwalitatief betere Westerse producten, die daarenboven ook nog zwaar gesubsidieerd worden, zodat we 
kunnen spreken van dumping.  
Als voorbeeld zal de actie gebruik maken van de uienproductie in Senegal, die erg te lijden heeft onder 
de invoer van uien uit Nederland en Frankrijk. 
Lokale boeren moeten zich kunnen afschermen tegen de import van producten uit het buitenland, want 
alleen als landen het recht hebben om zich af te schermen is de ontwikkeling van lokale landbouw 
mogelijk en kan ze op een waardige manier concurreren met andere landen Europa heeft ook 
decennialang haar markt afgeschermd en de boeren ondersteund om haar landbouwsector uit te 
bouwen. 
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Dus het recht op bescherming van de lokale landbouwmarkten en de steun aan lokale boeren vormt één 
van de belangrijkste voorwaarden in de bestrijding van het wereldwijd hongerprobleem en is bijgevolg 
ook één van de belangrijkste eisen voor de komende 11.11.11-actie. 
 
11.11.11-Sinaai: 
Solidariteitsbrunch: 5 november 2006 in het Parochiehuis om 11u of 12u45. De prijs bedraagt 12 euro of  
6 euro voor kinderen onder de 12jaar. 
De geldomhaling gebeurt op 10, 11 en 12 november 2006  
 

10. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

-Op de avond van de cultuurprijzen (woensdag 27 september 2006) waren enkele genomineerden van 
Sinaai nl. Lily Eerens en Michel Vercammen. 
De winnaars waren Greet Beirens (verdienste) en het meisjeskoor Gynaïka (prestatie). 
 

11. Mededelingen: 

Persmededeling: De Sinaaiwegel tussen Boskapel en de asfaltweg “Kouterstraat” wordt heraangelegd.  
 

12. Varia 

+ Opvolging Oxfam Wereldwinkel: 
De planning om samen rond tafel te zitten wordt voorlopig uitgesteld daar binnen de werking van Oxfam 
Wereldwinkel de opening van de winkel in de Heistraat werd uitgesteld tot begin december. 
+ Kerstmarkt: 
Enkele aanwezigen maakten opmerkingen over: 
-de inschrijvingsprijs van 55 euro voor de huur van een tentje. Voor de verenigingen die met vrijwilligers 
dit bedrag moeten terugverdienen is dit een moeilijke zaak. Hierbij wordt wel opgemerkt dat iets 
organiseren geld kost en dat de optie om dezelfde tentjes op te zetten een meerwaarde betekent voor de 
kerstmarkt. 
-het feit dat het momenteel een groot drankfestijn is geworden waarbij iedereen ongeveer hetzelfde doet. 
Zou het niet beter zijn om vooraf enkele afspraken te maken over de aangeboden animaties? 
+ Aartdreef: 
De toestand van het wegdek van de Aartdreef is erbarmelijk door de verschillende boomwortels. Graag 
nazicht en onder handen nemen. Wie is echter verantwoordelijk? Het stadsbestuur of het polderbestuur? 
+ Bushokje: 
De fundamenten van het nieuwe bushokje zijn gelegd. Het komt op twee parkeerplaatsen, waaronder 
deze voor mindervaliden (ze wordt verschoven).  
+ toegankelijkheid tentoonstellingen Deelgemeentehuis: 
Er is de blijvende klacht van de ontoegankelijkheid van het deelgemeentehuis zowel voor de diensten als 
voor de tijdelijke tentoonstellingen op het eerste verdieping naar aanleiding van de “Nazomer van Sinaai”. 
+ optredens markt: 
Een aanwezige hekelt het stedelijk beleid betreffende planning van de optredens. Er was een belofte 
gemaakt dat tegenover de wijkkermissen (met eigen optredens) geen ander optreden ging gepland 
worden maar “plots” werd tegenover een optreden op Stenenmuur Johnny Logen geprogrammeerd op de 
markt in Sint-Niklaas. Bedenking: Mag er in Sint-Niklaas dan niets meer georganiseerd worden tijdens 
juli? 
+ Boordstenen Hondsneststraat: 
Men merkt op de er in de Hondsneststraat (rechts vanuit inrit Edg. Tinelstraat) enkele boordstenen 
omhoog zijn gekomen na het verwijderen van de bomen. Dit is een gevaarlijke toestand, daar de straat er 
niet verlicht is zodat automobilisten verrast kunnen worden. 
+Belselebeek – Fondatiebeek: 
Men merkt op dat beide beken vol waterplanten staan, wat het debiet sterk vermindert. 


