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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 4 september 2007  
                                om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai 
 

       
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 De “Nazomer van Sinaai”; 

 Kerstmarkt; 

 Eerste evaluatie Volkssportfeesten; 

 Eerste evaluatie “Sinaai, van binnen”;  

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Opvolging bestemming ruimtes deelgemeentehuis; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 7 augustus 2007   
Aanwezig: A. Bogaert, E. De Gendt, M. Nachtegael, M. Tollenaere, P. Van Damme, F. Creve, W. 
Vermeire, G. Smet, M. Raes, G. Vercauteren, L. Heyens, E. Beirens, T. De Beule, J. Van de Wiele, M. 
Rollier, R. Eeckhoudt, W. Van Poecke, A. De Tender, E. Aerssens, E. Meul, J. Tansens, S. Schelfaut, 
schepen G. Van Peteghem, schepen Van Eynde. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk). 
 

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

ALGEMEEN 
Vanaf nu wordt terug enkel de agenda en een bericht verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be 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 aan ons doorgeven. 
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 

- de website www.sinaai.be is heropgestart => vroegere regeling ivm agenda Dorpsraad en verslag wordt 
terug opgestart. 
- Zwaanaarde: zie vorig verslag.De herstelling zal door eigen personeel gebeuren, de aanbesteding ivm 
het materiaal is goedgekeurd, de definitieve werken starten na het verlof personeel (eind augustus). 
- extra werken fietspad/Zwaanaardestraat zijn afhankelijk van de prioriteiten binnen de uitvoering van de 
zoneringsplannen (riolering => verslag mei 2007). 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- Enkele mails naar het meldpunt. 
- Er werden enkele mails verstuurd en ontvangen ivm de derde dag van de Volkssportfeesten 

“Sinaai, van binnen”. 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinai.be/
http://www.sinaai.be/
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-  
Inkomende: 

- Een mail van M. Nachtegael dat er in de buurt van Katharinastraat, Franciscuslaan, 
Loverkenslaan, Godelievelaan,Klokke Roelandlaan discussie is ontstaan ivm het gebruik van de 
groencontainer. In bijlage waren er twee brieven (een eerste met de melding van de zorg van de 
buurt ivm GFT en een tweede met een toelichting over mogelijke alternatieven). 

- Een mail van M. Nachtegael met een stand van zaken van enkele lopende dossiers zoals de 
Hooimanstraat, Sinaaidorp, Vleeshouwersstraat (zie verder in het verslag).  

- Een mail van schepen Van Peteghem met de melding dat aan de stadsdiensten opdracht is 
gegeven om de gracht naast de Kosterwegel te kuisen en greppels voor afwatering te maken. 

- Een mail van G. Vercauteren met de melding dat de verbouwing van de keuken in het buurthuis 
zal goedgekeurd worden in de gemeenteraad.  

- . 
 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen nieuws. 
 

4. Volkssportfeesten. 

Op vrijdag 24/8 en zaterdag 25/8 is er de traditionele zeskamp met 18 wijkploegen. Op vrijdag is er de 
spektakelbaan van de CM en fietsen op rollen. 
Op 5/8 zijn er de laatste afspraken gemaakt voor de tapploeg en op maandag 13/8 zullen de proeven 
voorgesteld worden aan de ploegkapiteins. 
Op zaterdag 25/8 om 17u start de 24-uur voor Sofhea.   
j 

5. “Sinaai, van binnen”:  

Deze happening zal doorgaan op zondag 26 augustus 2007.  
Het voorstel (zie vorig verslag) is verder uitgewerkt. Enkele feestcomités (Duizend Appels, Zwaanaarde, 
gemeentebelangen) en verenigingen (Landelijke gilde, KVLV) hebben toegezegd om de verschillende 
locaties te bemannen.  
De Zwitserse treinclub, het Tinelcomité (museum), de kerk (geleide bezoeken), de VZW Durme, de KVG, 
de bijenbond St-Ambrosius en het Polderbestuur hebben hun deelname toegezegd.  
Aankondigingen: 
+ Via mail 
+ Persconferentie op donderdag 16 augustus om 18 uur. 
+ Aankondiging op Stadstelevisie op woensdag 22 augustus  
+ Artikel in Stadskroniek (editie augustus), Info Sinaai, nieuwsbrief cultuurraad 
+ Drukken van de te volgen wandel- en fietsroutes door de stedelijke dienst reprografie 
. 

6. Bad-street-actie; 

De resultaten van de actie werden overlopen. We zien in verschillende straten een duidelijke verbetering, 
in andere straten is de toestand stabiel gebleven en bij andere zie je enkele zaken die dringend dienen 
aangepakt te worden. Kopie wordt doorgegeven aan de bevoegde diensten. 
Men kan ze terugvinden op de website www.sinaai.be of een kopie afhalen op het secretariaat.   
. 

7. Opvolging: Bestemming ruimtes deelgemeentehuis: 

Twee van de vier woningen zullen ingericht worden als noodwoningen voor het OCMW. (het reglement 
o.a. over de toewijzingsmodaliteiten, wordt begin augustus vastgelegd) 
Ivm het huis naast Taverne De Ster zal er met de uitbater overlegd worden of hij interesse heeft om zijn 
zaak uit te breiden. 
Ivm met het deelgemeentehuis zijn er nog geen beslissingen genomen. Er is al een plaatsbezoek 
geweest (zie vorig verslag). Vanuit de Dorpsraad zal worden gevraagd om eind augustus met een 
afvaardiging van Dorpsraad, de technische dienst en het stadsbestuur een plaatsbezoek te brengen. 
Wordt vervolgd.  
 

8. Opvolging Hooimanstraat: 

De werken zijn begonnen ondanks de lichte vertragingen bij de nutsmaatschappijen. Er wordt momenteel 
een aansluiting gemaakt met de collector van de Edg.Tinelstraat waardoor het kruispunt 
Hooimanstraat/Vleeshouwersstraat tijdelijk is afgesloten. 
Hoe snel de werken zullen verlopen is afhankelijk van de weeromstandigheden. 

http://www.sinaai.be/
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Om de bewoners toegang te geven tot hun oprit wordt steengruis gestort. Enkele bewoners melden dat er 
glas tussen het steengruis zit! => wordt nagevraagd.  
 

9. Evaluatie: “Snoaise feesten”: 

De Snoaise feesten was een initiatief van het stadsbestuur (kermissen) gecoördineerd door de Dorpsraad 
en ism WJS, Taverne De Ster en de Climax. Dank zij de financiële steun van het Stadsbestuur hebben 
we dit programma kunnen aanbieden.  
Organisatorische was alles in orde. De samenwerking met de stadsdiensten verliep optimaal. 
Ondanks de beperkte opkomst is er een kleine winst gemaakt die zal worden overgedragen naar volgend 
jaar. 
 

10. Nieuws uit de werkgroep cultuur: 

De 11-juli-viering was weer een succes maar moet nog geëvalueerd worden (september). 
Het vuurwerk werd door iedereen als prachtig omschreven => dank aan het bestuur. 
. 

11. Werkgroep Verkeer Sinaai: 

/. 
 

12. Varia 

+ Zwaar vervoer in dorpskern: 
Er wordt opgemerkt dat over enkele maanden het bietenseizoen terug begint! => zijn er al afspraken om 
dit uit de dorpskern te houden? Zijn er afspraken gemaakt met de suikerfabriek? => Schepen Van Eynde 
neemt dit punt mee naar het “IVO” (intern verkeersoverleg). 
+ Snelheidcontrole: 
Een aanwezige merkt op dat er in de Marktstraat een vast “paneel” staat dat de snelheid registreert. Zal 
dit ook in andere straten worden geplaatst? De aanwezige schepenen zeggen dat het paneel te 
verplaatsten is (kan van de paal worden gehaald) en ook op andere plaatsen zal gebruikt worden. 
+ Heirstraat: 
Zal worden geasfalteerd maar er blijft een probleem van afwatering. => afh. van plan asfalteringen. 
+ Kleine wegels: 
Er wordt gevraagd om de kleine wegels sneller te maaien => sommigen zijn niet te bewandelen en zijn 
aan het dichtgroeien. . 
+ Weimanstraat: 
Deze straat is opgenomen in het ontwerp van de globale provinciale fietspaden => bij de aanleg van een 
fietspad zal er mogelijk voor 80% subsidiëring voorzien worden. 
+ Vleeshouwersstraat: 
Tegen het jaareinde zullen de plannen (met gescheiden riolering) voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad => er is een bouwaanvraag ingediend. 
Het deel tussen “schoenen De Vos en bakker Adam” zal door eigen personeel uitgevoerd worden. 
+ Groencontainer Franciscuslaan: 
De bewoners van de omliggende straten kregen allen een brief met de mededeling dat men de 
groencontainers niet meer mag gebruiken. Dit feit zorgt er voor dat velen niet meer met hun groenafval 
weg kunnen terwijl er vlakbij een ruimte is waarin de stadsdiensten hun afval stockeren. 
M.Nachtegael stelt enkele alternatieven voor nl.  
- het behouden van de huidige groencontainer en deze verder laten gebruiken door de buurt (nadeel dat 
er dan een vergunning nodig is) 
-.het oprichten van een containerpark in Sinaai (voorzien in het structuurplan Sint-Niklaas) 
- het uitbouwen van “wijkcomposteren” waarbij de buurt onder begeleiding van de stad instaat voor een 
wijkcompost-parkje.  
Dit is al besproken op het schepencollege maar er is nog geen beslissing genomen. 
Probleem zal verder opgevolgd worden. 
+ Septemberjaarmarkt: 
Schepen Van Eynde zal iedereen samenroepen om het programma (ongeveer het zelfde als in 2006) 
verder uit te werken. 
Hij vindt het extreme verschil tussen subsidie Sinaaikermis (feestelijkheden) en septemberjaarmarkt 
(landbouw?) niet kunnen en zal dit aankaarten op het schepencollege. 
Hij vroeg de Dorpsraad om financiële ondersteuning, maar dit werd om principiële redenen geweigerd. 
 


