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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 2 oktober 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”, de eerste evaluatie ; 

 Kerstmarkt; 

 Info vergadering beheersplan  voor het Patersbos Duizend Appels;  

 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 4 september 2007   
Aanwezig: ( wie heeft de lijst van aanwezigen mee?). 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk). 
 

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

ALGEMEEN 
Het verslag kan worden gedownload 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 

- de website www.sinaai.be is heropgestart => vroegere regeling ivm agenda Dorpsraad en verslag wordt 
terug opgestart. 
- Zwaanaarde: begin september zouden de werken starten maar door de onveilige verkeersituatie werden 
de werken uitgesteld tot 10 september. Er wordt dan een omleiding voorzien langs Leebrugstraat, 
Leestraat. 
- Sinaaidorp: op vorige vergadering was ook gemeld dat de werken aan het wegdek van Sinaaidorp 
zouden starten op 20 augustus. Bedoeling was de straat een oplapbeurt te geven waarbij men de putten 
en de losliggende kasseien zou aanpakken. Voor de start heeft de buurt gereageerd met enkele mails 
naar de bevoegde schepen, met de vraag om een grondigere aanpak te doen dan de voorgestelde. 
Hierop zijn weinig of geen reacties gekomen. Even was er een gerucht dat men over de kassei asfalt zou 
leggen, maar dit werd uiteindelijk tegengehouden en tenslotte werden de werken uitgevoerd zoals 
gepland, met een beperkte aanpak. De werken zijn momenteel afgerond.  
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- Enkele mails naar het meldpunt. 
- Verschillende mails i.v.m. de voorbije activiteiten. 

http://www.sinai.be/
http://www.sinaai.be/
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-  
Inkomende: 

- Een brief ivm een infovergadering over het bosbeheerplan van het Paterbos Sinaai die doorgaat 
op 5 september 2007 om 19u in Zaal “Toon”.  

- Een reactie van het meldpunt op een vraag.  
- Een brief van “Hand in Hand” met de aankondiging van de stratenquiz „de slimste straat voor 

groot Sint-Niklaas‟ die doorgaat op zaterdag 1 december 2007 om 20u.De winnende straat krijgt 
van het stadsbestuur een straatnaambord. Inschrijven via handinhand@versateladsl.be  

- . 
 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen nieuws. 
 

4. De “nazomer van Sinaai”:. 

-“Kunst uit Sinaai”: Tentoonstelling in de kapel (zaterdag 22 – 23/9) 
        Muziek- en poëzie-avond op zaterdagavond 22/9 om 20u in de Kapel. 
-Heemkring Den Dissel: tentoonstelling over toneelvereniging Baudeloo. 
-Activiteiten op de Dries: waarschijnlijk het traditionele programma, maar nog geen overzicht 
doorgekregen van B. Van Eynde. 
 

5. Kerstmarkt Sinaai  

In de loop van de zomer meldde Unizo dat ze stoppen met de organisatie van de Kerstmarkt. 
Recent gaf Bart Claes te kennen dat hij deze organisatie verder wil dragen. Hij heeft vanuit de 
middenstand alle gegevens doorgekregen (wie deelnam, hoe het financiële plaatje was, …). 
Hij is echter op zoek naar een draagvlak/koepel van waaruit hij deze organisatie kan verder zetten. 
Hij vraagt aan de Dorpsraad/VZW Sinaai Leeft of zij dat draagvlak willen bieden. Afgesproken wordt om 
dit voor te leggen aan de beheerraad van de VZW.  
Belangrijk is echter dat er een “werkgroep” is die deze actie onder zijn verantwoordelijkheid neemt.  
Eerst moet er ook een verkenning gebeuren bij de verenigingen. Zijn ze nog bereid deel te nemen onder 
dezelfde voorwaarden? Kunnen ze een gemeenschappelijke visie ontwikkelen, los van de drank en het 
eten en meer gericht op het kerstgebeuren? 
De vraag wanneer een kerstmarkt geslaagd is; is moeilijk te beantwoorden. Is dit wanneer er veel volk is 
langs geweest? Of als er veel standen waren? De weeromstandigheden spelen hierbij een belangrijke 
rol.  
Afspraak met de initiatiefnemers: 
- Alle vroegere deelnemers uitnodigen voor een overleg waarin ze hun deelname bevestigen. 
- Ideeën verzamelen die vanuit de verenigingen komen. 
- Duidelijkheid geven op volgende vergadering of de kerstmarkt kan doorgaan (voldoende deelnemers). 
 

6. Eerste evaluatie Volkssportfeesten; 

Er is nog geen zicht op het cijfermateriaal (alle facturen zijn nog niet gekend). 
Evaluatie met de ploegkapiteins wordt gepland op dinsdag 25/9/2007 om 20 u in Troelant. 
Eerste reacties van de sportwerkgroep:  
Alles goed verlopen, geen noemenswaardige problemen. 
Voor verschillende wijken was het mysterieuze/onbekende van verschillende proeven een extra uitdaging 
om alternatieven ut te proberen. => belangrijk is wel dat de voorbereidingen in de verschillende wijken 
niet mogen verdwijnen. 
Spijtig was het boe-geroep bij de overwinning van de Zakstraat. 
 
Algemene indruk was dat er minder volk was. 
Er is ook minder getapt: wellicht door de frisse avonden, maar misschien ook doordat de attracties op 
vrijdag voornamelijk buiten waren en dat er op zaterdagavond geen pauze was. 
Ons speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen biertje (Capoen) is veel gedronken en kreeg erg 
positieve reactie.  
Schepen De Meyer meldt dat de vraag om elke laatste zaterdag van de maand dit biertje op de 
boerenmarkt te verkopen positief werd beantwoord. Dus vanaf september wordt ons biertje verkocht aan 
20 euro per bak en 2 euro voor een glas (6 glazen voor 10 euro). 
We willen langs deze weg Jimmy en Gert extra danken voor de organisatie en hun inzet tijdens deze 25

ste
 

editie. 
In de komende Info Sinaai zal de katern van de Heemkring Den Dissel volledige gewijd zijn aan de 
volkssportfeesten. 

mailto:handinhand@versateladsl.be
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Schepen De Meyer meldt dat de organisatoren van de volkssportfeesten, ploegkapiteins en leden van de 
sportwerkgroep worden uitgenodigd voor een viering op het stadhuis. => de juiste datum wordt nog 
verteld (=> nu gekend nl. 13/10 om 11u.) 
  

7. Eerste evaluatie “Sinaai, van binnen”;  

Eerste willen we elke vereniging danken die mee heeft gewerkt aan deze organisatie, evenals G.Tallir 
voor het prachtige plan (nog te verkrijgen) van de verschillende wandelingen, huifkartochten en 
fietsroutes. Ook Pro-wash danken we voor de logistieke ondersteuning (drukwerk, kopies, …).  
De medewerking van de stadsdiensten wordt als heel positief ervaren, zowel wat de dienst toerisme, de 
dienst landbouw en de logistieke ondersteuning betreft. 
Dank zij de persconferentie (organisatie dienst toerisme) is er in elke krant een aankondiging geweest 
van “Sinaai, van binnen”. 
Eerste evaluatie: 
-Aan het pompgemaal is er heel veel volk langs geweest. 
-In het Tinelmuseum zijn er ongeveer 45 à 50 personen langs geweest, wat een groot succes was. 
-Op de beide bezoeken aan de kerk waren samen ongeveer 50 personen aanwezig. 
-De Zwitserse treinclub heeft ongeveer 200 bezoekers gehad (op bepaalde momenten was het file aan 
de ingang) 
-Op de tentoonstelling van K VG in de Weimanstraat zijn er een 200-tal bezoekers geweest. De leden 
van KVG waren erg blij met de belangstelling, er was ook ruimte voor een persoonlijk contact. 
-Bijenbond Ambrosius: Hugo meldde dat hij redelijk tevreden was maar dat velen gewoon voorbij fietsen 
ondanks de aankondigingsborden. 
-De mensen van VZW Durme waren ook tevreden, er was veel belangstelling geweest en waren enkele 
nieuwe leden ingeschreven.  
De huifkartochten waren een enorm succes en ondanks de 6 huifkarren was er plaats te kort. Mogelijk 
had dit te maken met de lage instapkost, maar ook met de lange ritten en de verschillende 
opstapplaatsen, waardoor men lang moest wachten op een volgende kar. Volgende maal moeten ze 
vertrekken vanuit één punt bv. de Dries en moet er in verschillende lussen gereden worden. 
Hoeveel mensen de twee fietsroutes hebben gereden is onduidelijk, maar als we zagen hoeveel 
personen er met de fiets rond 17u op de Dries arriveerden, is de belangstelling goed geweest.  
De afsluiter “Ballatum XL” was een topmoment voor iedereen die afgezakt is naar de Dries. (De groep 
vond het ook een leuke ervaring) 
Schepen De Meyer dankt de organisatoren voor de mooie manifestatie waarbij het hele dorp betrokken 
was en waarbij men Sinaai heeft kunnen bekijken aan de hand van de vele mooie elementen die Sinaai 
rijk is. Hij heeft een positieve samenwerking ervaren tussen de verschillende stadsdiensten en de 
organisatie en hoopt op een volgende editie. 
 
24-uur voor Sofhea: 
Er zijn minder ronden gewandeld dan vorig jaar. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van 
wandelclubs op deze manifestatie (vorig jaar op zaterdag was er geen concurrentie van andere 
wandelingen in de streek => nu wandeling in Hamme op zondag). Er waren wel veel individuele 
wandelaars. 3 personen hebben 24 uur gewandeld en ook een estafetteploeg van de Climax heft de 24 
uur uitgewandeld.   
 

8. Opvolging Hooimanstraat: 

Er zijn t.g.v. wateroverlast enkele vertragingen opgetreden, waardoor bepaalde opritten verschillende 
dagen niet bereikbaar waren, wat voor de nodige problemen heeft gezorgd. Een aanwezige komt 
hierover klagen en vraagt hoelang men de toegang tot een oprit mag blokkeren. Er werd hem 
geadviseerd om met deze klacht naar de werkvergaderingen te gaan of bij de vertegenwoordiger van de 
straat op deze werkvergadering. Er is echter blijkbaar geen vertegenwoordiger! 
Schepen De Meyer meldt dit probleem aan de conducteur voor openbare werken. 
 

9. Opvolging: Bestemming ruimtes deelgemeentehuis: 

N.a.v. de komende tentoonstellingen voor de “Nazomer van Sinaai” zijn enkele mensen de ruimte van de 
“post” gaan bekijken. Alles is er verwijderd en dit kan een mooie vergaderruimte worden. 
Het plaatsbezoek, zoals afgesproken op vorige vergadering is al goedgekeurd op het schepencollege. Er 
zal een delegatie vanuit het schepencollege met o.a. een ook enkele bevoegde ambtenaren aanwezig 
zijn en er worden enkele personen van dorpsraad verwacht. Het is nog niet gepland (momenteel wel nl. 
op 3/10 om 9u45). 
Aansluitend meldt schepen De Meyer dat eind augustus de keuken van het buurthuis wordt heringericht 
en dat er voor het jeugdhuis Troelant subsidies voorzien zijn voor herstellingen. 
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10. Mededelingen: 

/ 
 

11. Nieuws uit de werkgroep cultuur: 

De evaluatie van de 11juli-viering zal gebeuren op 30 september. 
Andere activiteiten: zie de “Nazomer van Sinaai”. 
. 

12. Werkgroep Verkeer Sinaai: 

/. 
 

13. Varia 

+ Schepen De Meyer: 
Boerenmarkt: Vanuit het Stadsbestuur wenst men de boerenmarkt in Sinaai nieuw leven in te blazen door 
ze attractiever te maken, door meer zaken aan te bieden. Momenteel zijn er maar 6 vaste 
“standhouders”. 
Wordt vervolgd. 
Jaarmarkten in Sinaai: Het feit dat er in Sinaaidorp 2 jaarmarkten zijn wordt in vraag gesteld. Zou het niet 
beter zijn om één jaarmarkt goed omkaderd te organiseren dan twee met beperkte middelen. Voorstel is 
dat in dit geval zeker de septemberjaarmarkt blijft. 
+ Bockwegel: 
E. De Meester geeft aan dat er vorig jaar een afspraak is gemaakt om een omheining te plaatsen tussen 
de beek en de wegel, zeker op het smallere gedeelte van de wegel. Er was toen ook een plaatsbezoek 
gepland waarbij E. De Meester aanwezig zou zijn, maar dit is nooit doorgegaan. 
Schepen De Meyer zal de vroegere afspraken nagaan en nieuwe afspraken maken.  
+ voor het meldpunt: 
-Een verzakking op het fietspad van de Zwaanaardestraat t.h.v. nr 45. 
-Ook de tweede vuilbak voor het deelgemeentehuis is vernietigd => graag herstellen. 
-De draad, voorzien voor de verlichting in het bushokje t.h.v. bakker Adam, is blijven zitten na de 
verwijdering van het bushokje. Schepen De Meyer zal dit opvolgen. 
-Wandelpad Leebrug is momenteel niet toegankelijk voor wandelaars door netels en distels => graag 
maaien. Schepen De Meyer volgt dit op. 
 


