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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering  

   van de Dorpsraad op DINSDAG 5 december  2006 

   om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai    

 
 

Op het voorlopig agenda staan volgende punten: 
- Goedkeuring verslag; 
- Briefwisseling; 
- Nieuws WJS; 
- Hooimanstraat; 
- 11.11.11-actie: resultaten; 
- Sluiting postkantoor Sinaai + aanwending vrijgekomen ruimte; 
- Nieuwe treindienst Waasland + bediening De Lijn; 
- Apriljaarmarkt; 
- Actie Sophea; 
- Nieuws uit de deelculturele raad:verkiezing vertegenwoordiger cultuurraad; 
- Mededelingen; 
- Varia (volkssportfeesten, bank Fata Morgana). 

 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 7 november 2006    
Aanwezig:. S. Schelfaut, A. Bogaert, E. De Gendt, G. Vercauteren, P. Van Garsse, K. David (ing. Stad), 
H. Coddens, P. Van Bossche, P. Van Damme, I. Boeykens, S. Van Poucke, T. De Beule, L. Heyens, E. 
Beirens, E. Bogaert, A.Stremersch, W. Van Poecke, I. Van Acker, J. Smet, schepen G. Van Peteghem, E. 
Meul, J. Tansens, R. Eeckhout. 
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. 
Bij de varia werd het item: “verkiezingsfolder Schepen Van Peteghem i.v.m. werken aan de 
Luitentuitstraat, de Leebrugstraat en de Heirstraat: verkiezingsstunt of daadwerkelijke plannen?” niet in 
het verslag opgenomen. 
 

2. Briefwisseling/e-mails: 

Uitgaande:  
- . 

Inkomende: 
- Een mail van F. Van Remoortel i.v.m. de nieuwe treindienst vanaf 10 december 2006. 
- Een mail van N. Maes i.v.m. de geplande werken in de Hooimanstraat.. 

 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinai.be/
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3. Nieuws vanuit WJS: 

Op 26 november 2006 is het Kristus Koning. Op deze dag komen alle jeugdverenigingen samen om 
eucharistie te vieren, samen te eten en „Een tegen allen” te spelen. 
De scoutslokalen in hete patersbos (Duizend Appels) worden verbouwd. 
De jeugdverenigingen nemen deel aan de Kerstmarkt en mogen ook drank verkopen. 
Jeugdhuis Troelant: 
- op 29/12/2006 doet Raf Coppens een try-out van zijn nieuwjaarsshow. Kaarten worden verkocht in het 
jeugdhuis op 10/11 tussen 19u en 20u. Resterende kaarten zullen te koop aangeboden worden bij Sinkin 
Hulstbaan Sinaai. 
- op 11/11/2006 doet het jeugdhuis mee aan de 11.11.11-actie voor jeugdhuizen nl. “Winderige Nachten”.  
 

4. Opvolging Hooimanstraat: toelichting schepen Van Peteghem en ingenieur David 

Op de hoorzitting van 21/8 werden enkele aanpassingen gevraagd o.a. een apart fietspad of minstens de 
betonstroken breder maken, asverschuivingen in het deel tussen de Belselebeek en fase 2, opnieuw 
bekijken inrit Hooimanstraat t.h.v. Stenenmuurstraat, … 
Het plan dat op de gemeenteraad van oktober 2006 werd goedgekeurd is een verlengde uitvoering van 
fase 1 en 2 van het rio-project, dus met een kasseistraat tussen twee stroken beton. De betonstroken 
zullen in vergelijking met fase 1 en 2 verbreed worden van 75 cm naar 1 meter, de kasseistrook is 2,8 
meter zodat de rijweg 30 cm breder is dan in de vorige fases. De asverschuivingen voor de fietsers zullen 
geleidelijk verlopen terwijl deze voor de voertuigen hoekiger zijn. De tussenstrook wordt een verhoogde 
betonstrook. Dit alles moet zorgen voor een beter fietscomfort. Tegenstanders blijven erbij dat dit geen 
fietspad is maar een fietssuggestiestrook waarop ook voertuigen mogen rijden, wat een gevaar betekent 
voor de zwakke weggebruiker. 
Er wordt rekening gehouden met de vraag naar verbrede opritten (landbouwbedrijf) en met aanpassing 
van de storende afwerking van de opritten. 
De gevraagde asverschuivingen komen er niet omdat deze wijzigingen te veel afwijken van het 
oorspronkelijk goedgekeurde plan i.v.m. waterbeheersing en riolering. De ingenieur merkt op dat gans de 
heraanleg van de Hooimanstraat kadert in een rio-project waarbij men vertrekt van de waterbeheersing 
en de scheiding van het regenwater en het afvalwater en tevens de “bovengrond” aanpakt, wat in het 
geval van de Hooimanstraat goed meegenomen is. De subsidie is vooral voor het rio-project. 
Enkele losse opmerkingen/aanpassingen:  
-T.h.v. de oprit van de arts zullen er in de berm grasdallen worden geplaatst. 
-Inrit Hooimanstraat blijft behouden => er komen enkele opmerkingen. Er wordt afgesproken dat er in de 
loop van november een proefopstelling wordt gemaakt. Afspraak: plaatsen proefopstelling donderdag 30 
november => uitproberen vrijdagvoormiddag 1/12 om 9u met de bevoegde diensten. 
-De vraag om voor de hele straat een snelheidsbeperking van 50km/uur te voorzien wordt onderzocht. In 
het Wijnveld mag men maar 50km/uur, momenteel mag men 90km/uur => sluikverkeer. 
-er wordt nieuwe kassei aangekocht => vraag om kassei aan te kopen met een platte kant i.p.v. een bolle 
kant want de platte kasei maakt minder lawaai. 
-Een voorstel om de kassei “in kruis” te leggen om zo het geluid te verminderen wordt met de aannemer 
bekeken. 
-Voor de groenaanleg wordt momenteel door de groendienst een dossier opgemaakt. 
 
Het dossier is momenteel naar de gouverneur, na goedkeuring kan gestart worden met de 
aanbestedingen. 
De werken zullen 155 werkdagen duren.  
Er zal gefaseerd gewerkt worden om de hinder voor de aangelanden zo beperkt mogelijk te maken. 
Vooraleer aan de werken te beginnen zal er een informatievergadering belegd worden. 
Er kan een afgevaardigde aangeduid worden die op de werkvergaderingen aanwezig zal zijn om zo de 
binding tussen de aannemer en de aangelanden te garanderen en onnodige irritaties trachten te 
voorkomen. 
 

5. 11.11.11-actie: eerste resultaten:  

Het voorbije WE was er de traditionele solidariteitsbrunch met 164 aanwezigen (+ 18 t.o.v. 2005) wat 
ongeveer 1650 euro in het laatje bracht voor de 11.11.11-actie (ongeveer 240 euro meer dan 2005). 
 

6. Verslag algemene vergadering VZW “Sinaai Leeft”: 

Tijdens deze tussentijdse vergadering werd vastgesteld dat het voorbije werkjaar een financieel succes 
was. Niemand is over zijn vooropgezet budget gegaan. 
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Zowel “Info-Sinaai” als heemkring “Den Dissel” zijn toegetreden tot de VZW Sinaai Leeft. Beide 
werkgroepen blijven hun rekeningnummer houden met een eigen werkingsbudget maar deze rekening 
komt onder de naam van de VZW. Grote inkomsten en uitgaven gebeuren via de VZW “Sinaai Leeft”.  
 

7. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai: 

A. Bogaert meldt dat er met de komst van een nieuw stadsbestuur ook een nieuwe cultuurraad dient 
aangesteld/verkozen te worden. Op de dorpsraadsvergadering van 5 december zal de vertegenwoordiger 
van de dorpsraad (voorzitter werkgroep cultuur) worden verkozen. Op 12 december gaat de algemene 
vergadering van de cultuurraad door waarop de nieuwe vertegenwoordigers voor elke sectie gekozen 
worden. De dorpsraden/deelcultuurraden duiden zelf hun vertegenwoordiger aan.  
Kandidaten kunnen zich melden op het secretariaat. 
Wat wordt er verwacht? 
-Vertegenwoordigen van de dorpsraad Sinaai (en de werkgroep cultuur) in de culturele raad 
(verenigingen worden vanuit hun sectie vertegenwoordigd) 
-Coördineren van de 11-juli viering in Sinaai. 
-Verslag uitbrengen op de dorpsraadsvergadering van de activiteiten en doorgeven van de nodige info. 
-Vertegenwoordigen van de cultuurraad in verschillende comite‟s (vb. bibliotheekcommissie), in het 
bestuur van het cultuurcentrum, … 
-Meewerken aan initiatieven van de cultuurraad en … 
 

8. Mededelingen: 

/ 
 

9. Varia 

+ Waterstraat: 
De geplande werken zijn nog niet utgevoerd omdat men gewacht heeft tot na het bietenseizoen. 
Eerstdaags zullen de werken starten. 
+ Luitentuitstraat, Leebrugstraat, Heirstraat: 
Op de verkiezingsfolders kondigde schepen Van Peteghem werken aan in de Lutentuitstraat, de 
Leebrugstraat en de Heirstraat. Schepen Van Peteghem verklaart op de vergadering dat dit geen 
verkiezingsstunt was maar dat deze werken tijdens de komende legislatuur worden uitgevoerd, 
waarschijnlijk met eigen middelen. 
De Heirstraat wordt opgenomen in het asfaltdossier. 
+ Kruispunt N70-Patotterij : 
Hier stelt zich een onteigeningsprobleem waardoor de aannemer nog niet kan beginnen. De startdatum 
van de werken is momenteel nog niet gekend.   
. 


