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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 5 JUNI 2007  
                                om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai 
 

       
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Volkssportfeesten/Sinaai kermis; 

 Bestemming ruimtes deelgemeentehuis; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 8 mei 2007   
Aanwezig:  E. De Gendt, M. Tollenaere, W Van Poecke, T. De Beule, E. Ongena, W. Vermeiren, G. 
Smet, M. Raes, G. Vercauteren, L. Heyens, P. Van Bossche, R. De Mulder, N. Nachtegael, A. 
Stremersch, W. De Caluwé, R. Eeckhoudt, N. Maes, J.Smet, E. Aerssens, I. Van Acker, S. Schelfaut. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk). 
 

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  

ALGEMEEN 
Gezien de problemen met de website wordt de uitnodiging en het verslag terug via mail verstuurd. Als de 
website weer in orde is worden alle verslagen weer op de site gezet. 
 

1. Goedkeuring verslag 

I.v.m. punt nieuws WJS: Spenoasie is verkeerd geschreven moet Spenoazi zijn! 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- Geen. 

Inkomende: 
- Een mail van M. Nachtegael i.v.m. de geplande werken aan het kruispunt N70/Duizend Appels 

(zouden uitgevoerd worden in september 2006 samen met de werken aan de 
spoorwegovergang). Hij meldt dat er vertragingen zijn opgetreden omwille van een noodzakelijk 
onteigening die moeilijk verloopt en nu gebeurt via een gerechtelijke procedure. 

- Een mail van M. Nachtegael en N. Maes i.v.m. het Tweede Witboek (goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 27/4/2007) met enkele belangrijke aandachtpunten, specifiek voor Sinaai. De 
opsomming werd niet overlopen maar kan een mogelijk agendapunt zijn voor de volgende 
vergadering. 

- Een reactie op voorgaande mail van E. Meul dat binnen het overzicht het fietspad van 
Zwaanaarde ontbreekt en zeker cruciaal is. 

- Een mail over de werken in de Hooimanstraat => zie verder in het verslag 
- Een mail van M. Nachtegael over de voorstellen i.v.m. de toestand van Sinaaidorp (zie verder in 

het verslag). 
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3. Nieuws vanuit WJS: 

Men meldt dat de huidige medewerker van Troelant vraagt om haar opdracht te beëindigen na de zomer 
om persoonlijke redenen. Er wordt voorgesteld om de beroepskracht in de toekomst meer te laten 
aansluiten bij het verenigingsleven en niet enkel bij het jeugdhuis (halftijds jeugdhuis halftijds 
ondersteuning verenigingen/Dorpsraad?). 
Jeugdhuis Troelant functioneert op dit moment erg goed, er is steeds veel volk aanwezig, zodat 
afgesproken werd geen reclameborden meer te plaatsen in Waasland. 
Binnen het Witboek is de renovatie van het jeugdhuis expliciet opgenomen; dit moet dringend gebeuren. 
Zo moet de ruimte voor de medewerker uitgebreid worden (nu in een klein “keukentje), moeten dringend 
de toiletten aangepakt worden, moet nagegaan worden hoe de lawaaihinder voor de buren kan beperkt 
worden, moeten de kelder en de grote zaal gerenoveerd worden. Deze ruimte zal ook een functie krijgen 
in het verenigingsleven, zodat er een afscheiding moet zijn met het jeugdhuis. Veel plannen moeten nog 
uitgewerkt worden, volgende week is er een plaatsbezoek door de verantwoordelijken en de 
stadsdiensten.   
 

4. Hooimanstraat: opvolging 

Door enkele inwoners van de straat werden de plannen aangekocht zodat iedereen die wilde bij hen 
terecht kon om na te gaan hoe de rooilijn lag en hoe de straat er zal uitzien na de werken. 
Zoals in vorig verslag gemeld zijn de heer Serverius en de heer Goossens bij iedereen met bezwaren 
langsgegaan om de akten te vergelijken. Tijdens deze bezoeken zijn reeds de meeste bezwaren 
opgelost. Een belangrijk knelpunt is een hek dat zou moeten verwijderd worden en ter discussie blijft. De 
omgeving heeft reeds een alternatief voorgesteld waarop de bocht in de straat recht wordt getrokken 
zodat er geen breekwerken dienen te gebeuren. Dit plan werd overgemaakt aan de bevoegde schepen 
maar momenteel is er nog geen beslissing genomen. 
Er wordt op de vergadering gevraagd om snel een beslissing te nemen om de einddatum niet te 
overschrijden. Er wordt echter opgemerkt dat als er grondige redenen zijn de opleveringsdatum kan 
verschoven worden, zonder de subsidie in het gedrang te brengen. 
 

5. afspraken ivm plaatsen aankondigingborden:  

Eind november 2006 werd er een werkgroep opgericht om de wildgroei aan aankondigingborden op het 
grondgebied van Sint-Niklaas aan banden te leggen en te structureren. 
De werkgroep heeft in maart 2007 een voorstel overgemaakt aan het schepencollege dat dit voorstel 
naar de verschillende adviesraden heeft doorgegeven voor opmerkingen en advies. 
Deze adviezen zijn eind april terug naar de werkgroep gestuurd, waarna een definitief voorstel wordt 
opgemaakt. 
Er is een principiële beslissing genomen die op 7/5 of 14/5 door het college bevestigd zal worden. 
De beslissing omvat: 
De huidige staketsels blijven behouden, op plaatsen met 4 inschuifmogelijkheden wordt onderaan een 
vast bord bevestigd waarop men de affiches kan plakken. Zo zullen over de stad 7 extra aanplakborden 
gecreëerd worden. 
Is deze ruimte te beperkt dan zal het onderste van de vier plaatsen ook een vast “aanplakbord” worden. 
De insteekruimten blijven behouden. 
Er komen voorlopig geen extra staketsels bij. 
Na 6 maand zal een evaluatie volgen . 
Over wie op de borden mag plakken, wie het beheer doet van de inschuifborden, wie wat betaalt en 
hoeveel dit kost moet nog een beslissing genomen worden.  .  
. 

6. Vleeshouwersstraat: opvolging; 

Er zijn geen bijkomende zaken te melden. 
. 

7. Zoneringsplannen: 

Zoneringsplannen op komst: wat zijn de taken voor de gemeente en wat zijn de gevolgen? 
We nemen volgende tekst over van de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. 
“Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse regering het besluit houdende de vaststelling van de 
zoneringsplannen goed. Door dit besluit zal het, vanaf 2008, duidelijk zijn wat er zal gebeuren met het 
huishoudelijk afvalwater van alle woningen op het grondgebied van een gemeente. Het zoneringsplan dat 
deze visie vastlegt, wordt vastgesteld na een procedure waarin naast de gemeente en het gewest ook de 
burger en de bekkenbesturen hun stem kunnen laten horen. 
Daarnaast wordt ook de Vlaamse milieuwetgeving aangepast zodat de principes die aan de basis liggen 
van de opmaak van de zoneringsplannen ook worden omgezet in wetgeving. Het betreft hier de volledige 
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scheiding van afvalwater en regenwater en de eisen opgelegd aan de individuele behandelingsinstallaties 
voor afvalwater. 
Sinds de wet van 16/3/1971 zijn er voor de behandeling van afvalwater afkomstig van particuliere 
woningen 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente of het 
gewest in voor verdere zuivering ofwel wordt het afvalwater gezuiverd in een individuele installatie voor 
afvalwater, kortweg IBA, die op het particulier domein wordt geplaatst. 
Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zuiveringszone waarin men woont. 
Vandaag onderscheiden we de volgende zones. In zone A is er riolering aanwezig die aansluit op een  
zuiveringsstation. In zone B is er riolering aanwezig maar zit de aansluiting zelf nog in de planfase. In 
zone C tenslotte is er riolering aanwezig maar zijn er niet onmiddellijk plannen om deze aan te sluiten op 
een zuiveringsstation. Daarnaast is er ook nog een zone waar nog geen riolering aanwezig is.  
In dit laatste gebied en in de zone C is de burger vandaag verplicht om zelf zijn afvalwater te zuiveren. 
Voor bestaande woningen volstaat een septische put. Voor woningen, gebouwd vanaf de jaren ’90, is de 
bouw van een individuele behandeling voor afvalwater of IBA verplicht. 
Dit systeem van opdeling vertoont een aantal nadelen. Het grootste nadeel is het “dynamisch” karakter 
van de plannen. Door het opmaken van nieuwe investeringsprogramma’s kan een zone C evolueren naar 
een zone B en tenslotte, na uitvoering van de aansluiting, naar een zone A. Door deze evolutie is de 
aanwezigheid van een IBA niet langer noodzakelijk en heeft de investering onvoldoende kunnen 
renderen. 
Om rechtszekerheid te kunnen bieden heeft het Vlaamse gewest, in samenwerking met de NV Aquafin, 
gezocht naar een betere oplossing. Hierbij werd zuiveringsgebied per zuiveringsgebied voor elke groep of 
groepje van huizen onderzocht of het economisch verantwoord is om hier in de toekomst nog een riool 
aan te leggen. Voor ver afgelegen en geïsoleerde woningen is de bouw  van een IBA vaak een betere 
oplossing dan het voorzien van een lange rioolbuis voor slechts enkele huizen. 
Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse regering het besluit houdende vaststelling van de regels  voor de 
zoneringsplannen goed, met als doel een systeem uit te bouwen waarbij meer duidelijkheid wordt 
gecreëerd naar de burger en de gemeenten. Deze Zoneringsplannen vertrekken uit de vroegere 
leidraadkaarten en de gemeentelijke Totaal RioolPlannen. 
Dit besluit werd op 9 juni 2006 gepubliceerd en trad op 19 juni in werking. De opmaak van de 
uitvoeringsplannen werd via decreet toegewezen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

Figuur 1: procedure van de zoneringsplannen 

 VMM stuurt voorontwerp naar gemeente 
 Gemeente beoordeelt voorontwerp en stuurt terug naar VMM (90 dagen) 
 VMM maakt een ontwerp (2 maand) 
 Ontwerp gaat in openbaar onderzoek (60 dagen) 
 Gemeente en VMM passen ontwerp aan  
 Goedkeuring door gemeenteraad. 
 VMM maakt definitief voorstel 
 Minister keurt definitief plan goed 
 Plan verschijnt in Belgisch Staatsblad 

Het besluit van 10 maart omvat een hele procedure om te evolueren van het voorontwerp van 
zoneringsplan, zoals opgemaakt aan de hand van het computermodel naar een definitief zoneringsplan. 
Het doorlopen van de procedure neemt een 16-tal maanden in beslag. 
In eerste instantie bezorgt VMM aan de gemeente een kaart met 5 kleuren. In het oranje gebied (het 
centrale gebied) wordt vandaag het afvalwater reeds gezuiverd. In de donkergroene zone is collectieve 
zuivering zonder twijfel de goedkoopste oplossing. In de rode zone is de goedkoopste oplossing de 
aanleg van een IBA. In de lichtgroene en de gele zone is er geen uitgesproken voorkeur voor collectieve 
of individuele zuivering. 
Op basis van deze kaart kan de gemeente nu in eerste fase eventuele fouten uit de kaarten halen. 
Bv. Komen alle nieuwe woonwijken voor op de kaart? Zijn er straten die reeds aangesloten zijn op de 
centrale zuivering maar waar het gewest niet van op de hoogte is? 
Nadat het nazicht van de kaarten is doorgevoerd kan zij haar definitieve keuze omtrent de saneringswijze 
van het afvalwater bekend maken. Hoe ver zal het gemeentelijk rioleringsstelsel worden uitgebreid en 
welke woningen moeten worden uitgerust met een IBA? Deze keuze dient telkens grondig te worden 
onderbouwd.  
Uiterlijk 3 maanden na het ontvangen van het voorontwerp van het voorontwerp van zoneringsplan dient 
het college van burgemeester en schepenen haar opmerkingen en haar keuze kenbaar te maken aan de 
VMM.  
De VMM beschikt nu over een termijn van 2 maanden om de ontvangen opmerkingen en keuzes te 
verwerken tot een ontwerp van zoneringsplan waarop nog slechts 3 zones zijn aangeduid. Het centrale 
gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation, het collectief te optimaliseren 
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buitengebied of de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (weergegeven met een groene 
kleur) en het individueel te optimaliseren buitengebied of de IBA-zone (weergegeven met een rode kleur). 
Deze kaart zal, in de loop van 2007, in elke gemeente het onderwerp uitmaken van een openbaar 
onderzoek (momenteel lopende in Sint-Niklaas tot 15 mei) waarbij burgers, omliggende gemeenten, het 
bekkenbestuur en andere belanghebbenden hun opmerkingen kunnen formuleren. Het openbaar 
onderzoek duurt 2 maanden.  
De resultaten van dit openbaar onderzoek worden vervolgens door de gemeente en de VMM verwerkt tot 
een plan dat moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. 
Dit aangepaste voorontwerp van zoneringsplan wordt uiteindelijk door VMM verwerkt tot een voorstel van 
definitief zoneringsplan en ter vaststelling voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu 
en het waterbeleid. Na publicatie in het Belgisch staatsblad kan de gemeente er mee aan de slag. Het 
plan blijft minimaal 6 jaar geldig. Op de definitieve zoneringsplannen moet voor elk huis in elke straat 
aangeduid staan of de waterzuivering collectief zal gebeuren, dan wel of het water zal moeten worden 
gezuiverd via een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). => op stadhuis is dit momenteel na te gaan. 
Geen enkel plan is immers een eeuwig leven gegund. 
Aanpassingen zullen zeker noodzakelijk zijn  al is het maar voor de nieuwe woonwijken die ondertussen 
uit de grond zullen schieten. De hierboven beschreven volledige procedure dient enkel de eerste keer 
doorlopen te worden, latere aanpassingen zullen een onderdeel uitmaken van de herziening van de 
bekkenbeheersplannen. Van zodra de gemeente over het zoneringsplan beschikt, kan zij hiermee haar 
beleid voor de verdere optimalisatie van het  buitengebied verder vormgeven. Hierbij zal de gemeente 
moeten rekening houden met de principes die in de loop van de volgende maanden verankerd worden in 
de Vlaamse milieuwetgeving. 
Vandaag verplicht Vlaanderen reeds dat bij de bouw van nieuwe panden het afvalwater en het 
regenwater van de woning volledig wordt gescheiden zodat een afzonderlijke behandeling van het 
afvalwater mogelijk is. Ook voor  bestaande panden wenst men in de toekomst de scheiding van 
afvalwater en regenwater te realiseren. Omdat deze scheiding technisch niet haalbaar is voor alle panden 
zal voor panden in gesloten bebouwing deze verplichting enkel worden opgelegd voor die onder een 
gebouw noodzakelijk zijn. Gebouwen gelegen in open of halfopen bebouwing dienen volledig af te 
koppelen. Deze bijkomende verplichting tot scheiding van afvalwater en regenwater zal het in de 
toekomst mogelijk maken om bij aanleg of heraanleg van een riool in de straat een maximale afkoppeling 
van zowel het particuliere als het publieke domein voor op te stellen. 
De verdere optimalisatie van het buitengebied, door het bouwen van kleinschalige 
waterzuiveringsinstallaties of het aansluiten op bestaande collectoren van de donkergroene gebieden 
dient te worden afgestemd op de Kaderrichtlijn water. Alle projecten dienen zo gepland te worden dat 
eind 2015 een goede ecologische en chemische kwaliteit kan worden vastgesteld. 
De uitzonderingsbepalingen, en het mogelijke uitstel met tweemaal 6 jaar, voorzien in de Kaderrichtlijn 
water kunnen ook hier worden ingeroepen. Hiervoor zullen alle nog uit te voeren projecten worden 
opgenomen in een  gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Dit plan zal in een realistisch planning de timing van 
alle projecten vastleggen. Tevens zal dit plan vastleggen of de aanleg van riolering of de bouw van een 
zuiveringsstation de verantwoordelijkheid is van het gewest of de gemeente. 
Op deze wijze wordt de scheidingslijn tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke 
saneringsverplichting definitief vastgelegd. 
Naast de sanering van het nog te optimaliseren buitengebied zal er ook aandacht moeten worden 
besteed aan de rode zones op het plan. Het betreft hier de panden waarvoor in het zoneringsplan werd 
beslist dat een individuele sanering de beste oplossing is. Nieuwbouwwoningen zullen in deze zones 
onmiddellijk een BENORgecertificeerde IBA moeten plaatsen. Voor de reeds bestaande gebouwen wordt 
een overgangsbepaling opgelegd. Voor woningen die momenteel nog niet beschikken over een IBA wordt 
die opgelegd tegen eind 2012. Woningen die beschikken over een niet-gecertificeerde IBA moeten deze 
vervangen uiterlijk 10 jaar na vaststelling van het zoneringsplan. Van deze laatste verplichting kan men 
vrijstelling krijgen indien men aantoont dat de niet gecertificeerde IBA voldoet aan de lozingsnormen die 
zijn vastgelegd in Vlarem II.”  
 

8. Opvolging Sinaaidorp: 

Zoals op vorige vergadering gemeld werd naar aanleiding van alle problemen in Sinaaidorp (zie verslag 
maart 2007) een werkgroepje opgericht dat een dossier van een 30-tal bladzijden heeft samengesteld 
over o.a. de staat van de rijbaan, van de riolering, van verschillende woningen, het onderhoud van de 
straat, de snelheid in de straat, het zwaar verkeer, de Kosterwegel, … Dit alles werd ondersteund met 
fotomateriaal. In het dossier wordt de noodzakelijke uitvoering van de fase 2 van de dorpskern Sinaai 
benadrukt. (het dossier is te bekijken op Sinaaidorp 19)  
Dit dossier werd doorgestuurd naar alle gemeenteraadsleden met een begeleidende brief. 
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Op vrijdag 27/4/2007 kwam het punt m.b.t. Sinaaidorp ter sprake op de gemeenteraad. Er werd beslist 
om de kasseien te herleggen in Sinaaidorp, een werk dat geraamd wordt op iets meer dan 10.000 euro. 
Dit herleggen zal ervoor zorgen dat de huidige putten op structurele wijze worden weggewerkt, wat op 
zijn beurt een positief effect moet hebben op de huidige (geluids-)overlast. De gemeenteraadsleden van 
Sinaai hebben volgende elementen opgemerkt nl. 
- Het herleggen van kasseien is positief, omdat men op die manier het probleem erkent en er al iets aan 
doet. 
- Het moet als een tijdelijke maatregel worden gezien, in afwachting van de volledige en duurzame 
heraanleg van Sinaaidorp. 
In dat verband werd enerzijds gewezen op de andere probleempunten (voetpaden, verstopte rioolputjes, 
rioolkolken die soms hoger liggen dan de rijbaan), en anderzijds eraan herinnerd dat de eerste fase van 
de dorpskernvernieuwing het leven zag 8 jaar geleden, en dat men bij de vastlegging van de 
investeringsenveloppes best aandacht heeft voor de tweede fase. 
Het college antwoordde dat men bij de vastlegging van de investeringen de geuite bezorgdheid 
meeneemt, maar dat men vandaag hieromtrent nog geen uitspraken kan doen (een antwoord dat te 
verwachten was), en dat men bij het herleggen van de kasseien de problemen omtrent de riolen mee 
probeert op te lossen. 
Opmerking op de vergadering: 
Het wegdek maar vooral de riolering moet aangepakt worden en wel zo dat de gescheiden afvoer van 
afvalwater en hemelwater kan doorlopen tot Zwaanaarde. Nieuwe riolering van fase 1 wordt overgepompt 
naar een gracht!  
Een andere vraag van de werkgroep, die ook steeds terug op de vergadering gesteld wordt; kan het 
zwaar vervoer niet uit de dorpskern gebannen worden? 
Iemand merkt op dat er ondertussen een onderhoudsploeg is langs geweest. 
 

9. Volkssportfeesten/kermis Sinaai Dorp: 

Kermisprogramma Sinaaidorp: 
Er hebben reeds twee bespreking plaats gehad met de horecazaken uit het dorp nl. De Climax, Het 
Gemis en de Ster. Vanuit Het Park was niemand aanwezig. 
Op deze besprekingen is afgesproken om te starten vanuit een algemeen concept nl. een Spaans WE. 
De programma richt zich in de eerste plaats op de zaterdagavond. Er zal een hoofdact gezocht worden, 
waaraan de avond wordt opgehangen. Afhankelijk van de kostprijs zal er nog andere animatie worden 
gezocht. 
Ideeën: in de namiddag een seniorennamiddag, flamencodansers, rondtrekkende gitaristen + danseres in 
de café’s 
Eventueel op zondag na de koers voor de inwoners een optreden? 
De organisatie op de Dries zal door de horeca gebeuren i.s.m. de WJS 
Voorstel: gans de dorpskern versieren met ballons, linten en Spaanse vlaggen (vraag aan de inwoners). 
Publiciteit via folders, stadsTV, info-Sinaai.  
Volkssportfeesten: 
Derde dag van de Volkssportfeesten “Sinaai vanbinnen” werd niet geselecteerd voor het initiatief “Dorp in 
beweging”. 
Er is vrijdag een overleg gepland met schepen De Meyer en G. De Bock (ambtenaar toerisme) over de 
planning van deze actie. 
 

10. Werkgroep Verkeer: 

Geen nieuws. 
 

11. Nieuws uit de werkgroep cultuur: 

Geen extra nieuws. 
. 

12. Varia 

+ “put ”t.h.v. kruispunt Hooimanstraat en Elzenstraat: 
Reeds geruime tijd zijn er werken in uitvoering t.h.v. bovenvermeld kruispunt. Er staat rond een “put” 
nadar opgesteld, een put die gemaakt werd voor werken aan de waterleiding? Aan de riolering? => 
vraag: wanneer wordt eraan gewerkt en hoe lang zal dit nog duren? Wordt doorgegeven aan het 
MELDPUNT. 
 
+fietspad Zwaanaardestraat: 
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In het fietspad in de Zwaanaardestraat, tussen de Hellestraat en de Leebrugstraat, liggen open putten die 
met nadar zijn afgeschermd. Gezien de komende kermis met enkele wielerwedstrijden meldt een 
aanwezige de gevaarlijke situatie. => wordt doorgegeven aan het MELDPUNT. 
 
+Tinelkerkhof- kerkhofpeilers: 
N. Maes meldt in opdracht van schepen Van Bellingen dat het dossier i.v.m. de restauratie van de 
kerkhofpeilers terug ter sprake is gekomen op het schepencollege. Er was in 2005 een raming 
opgemaakt maar omdat enkel het toegangshek zijde Dries beschermd is als monument, is het grootste 
deel van deze werken niet subsidieerbaar. De toestand van de peilers t.h.v. de Tinelstraat zijn echter in 
slecht staat en maatregelen zijn aangewezen.  
Thans kan mits opmaak van een herwaarderingsplan ook voor niet beschermde onderdelen van een 
dorpsgezicht een premie worden aangevraagd. De werken aan deze kerkhofpeilers moeten dus kaderen 
in een goedgekeurd herwaarderingsplan voor het geheel of een gedeelte van het gebied. Er is overleg 
geweest met de dienst Onroerend Erfgoed (vroegere Monumenten en Landschappen) over de 
mogelijkheden voor Sinaai. Er zal eerst een principevraag moeten gesteld worden met een duidelijke 
motivatie en afbakening van de zone waarvoor men een waarderingsplan wenst op te maken. Na 
goedkeuring van deze princiepvraag kan in overleg met Onroerend Erfgoed een concreet plan 
opgemaakt worden. Dit plan bestaat in essentie uit 2 onderdelen nl.  
-een duidelijke beschrijving van de waarden en de specifieke kernmerken van het dorpsgezicht (deel van) 
-een duidelijke opsomming van welke werken nodig zijn om de waarden in stand te houden, te herstellen 
of te versterken en welke werken in aanmerking komen voor een onderhoudspremie. 
De goedkeuring hangt niet alleen af van de kwaliteit van het dossier, maar ook van de financiële 
implicaties voor de Vlaamse Overheid. 
Er wordt voorgesteld om voor een deel (kerkhof, kerk, gemeentehuis en aanpalende woningen en dries) 
van de dorpskom van Sinaai in eigen beheer een herwaarderingsplan op te maken. 
Deze zone is de kern van het beschermde dorpsgezicht. 
Gezien er een zeer geringe ervaring is met herwaarderingsplannen en er geen zicht is op het verloop van 
de procedure voor aanvraag premie, wordt concreet voor de kerkhofpeilers beslist om de werken uit te 
stellen in afwachting van het herwaarderingsplan. De delen van de toegangspoort aan de Edg.Tinelstraat 
die mogelijk een veiligheidsprobleem vormen zullen gedemonteerd worden en tijdelijk gestockeerd op 
een veilige plaats in de stadswerkplaatsen (momenteel nog geen acuut probleem). 
Vertrekkend van dit gegeven zal het aangewezen zijn om de werkgroep rond het kerkhof terug samen te 
roepen. 
Iemand op de vergadering merkt op dat ook de toegangspoort t.h.v. de Edg.Tinelstraat zou beschermd 
zijn => wordt nagekeken. 
Er wordt ook opgemerkt dat de werkgroep i.v.m. het “Tinelkerkhof” de laatste jaren regelmatig is 
samengekomen en dat er vanuit de diensten van elk graf een foto is gemaakt om zo een inventarisatie te 
hebben van de mooiste en waardevolste graven van het kerkhof. Er bestaat ook een plan waarop 
aangegeven is welke graven rond Allerheiligen nog onderhouden en bebloemd worden. 
 
+Vuilnisbakjes: 
Vraag om vuilnisbakjes te plaatsen aan de pomp en in de Liniedreef op de open plek t.h.v. de vroegere 
“beerputten”. 
 


