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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 6 november 2007  
                                om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai  

        inaai 
 

       
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS (beach-party apriljaarmarkt); 

 11.11.11-actie; 

 Kerstmarkt; 

 Verslag werkbezoek deelgemeentehuis/jeugdhuis Troelant; 

 Treinregeling station Sinaai; 

 Info vergadering „VZW Sinaai Leeft‟;  

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 4 september 2007   
Aanwezig: m. Nachtegael, N. Maes, P. Deschout, J. Smet, E. De Gendt, M. Tollenaere, A. Stremersch, E. 
De Meester, P. Van Garsse, B. Claes, M. Rollier, W. Rollier,H. Vercammen, F. Creve, G. Smet, E. 
Beirens, T. De Beule, G. De Blieck, L. Heyens, A. De Tender, I. Van Acker, L. Beirnaert, E. Aerssens, R. 
Schelfaut, schepen G. Van Peteghem, J. Tansens, E. Meul, A. Bogaert. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk). 
 

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

ALGEMEEN 
De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be met de vermelding dat het 
verslag ook 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 

- Voetpad in de E.Tinelstraat van aan de school tot aan de kerkhofwegel wordt doorgetrokken. Het 
voetpad en/of parkeerstrook aan de overzijde wordt na Nieuwjaar bekeken. 
- Op woensdag 03 oktober om 9u45 wordt een bezoek gebracht aan het gemeentehuis en aan jeugdhuis 
Troelant door een delegatie van het stadsbestuur en van de dorpsraad. 
- In de Bockwegel zal men het pad opschuiven verder van de beek. Op de smalste plaatsen zullen er 
paaltjes geplaatst worden. F. Brokken is ter plaatse komen kijken. 
- De achtergebleven kabel van het verplaatste bushokje is ondertussen verwijderd.  
 
 
 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinai.be/
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2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- /. 
-  

Inkomende: 
- Een brief van het college van Burgemeester en Schepenen waarin ze melden dat op zaterdag 13 

oktober om 11u de kapiteins, de sportwerkgroep en andere medewerkers op het stadhuis zullen 
ontvangen worden n.a.v. 25 jaar Volkssportfeesten. 

- KGV nodigt de dorpsraad uit op zondag 21 oktober om 10u30 voor de eucharistieviering en 
daarna op de voorstelling van het jaarboek van “den Dissel” over 50 jaar KGV in huize Den Dries. 

- Het jubileumbier CAPOEN zal elke laatste zaterdag van de maand op de boerenmarkt verkocht 
worden.  

- De korpschef van de politie meldt dat n.a.v. het komende bietenseizoen controles zullen 
uitgevoerd worden. 

 

3. Nieuws vanuit WJS: 

- verbouwingen Troelant: indien mogelijk zal iemand van de jeugd aanwezig zijn bij het plaatsbezoek van 
03 oktober. Ook nadien krijgen ze de nodige inspraak. 
-  De voorbereiding van Halloween is aan de gang.  Iedereen is welkom op …  
 

4. De “nazomer van Sinaai”:. 

- Dank zij het mooie weer was er de ganse dag veel volk op de Dries. We willen B. Van Eynde danken 
voor zijn inzet en organisatie.  
- Ook de tentoonstellingen konden op een ruime belangstelling bogen. 
- Misschien kan de promotie nog beter naar de scholen? 
- De muziek- en poëzieavond trok eerder weinig toehoorders maar was erg sfeervol en intiem. 
 

5. Kerstmarkt Sinaai (zaterdag 15 december 2007)  

- Op 18 september werd met de belangstellenden vergaderd. 
- De vorm en prijs zal blijven zoals vroeger. 
- Eten en drinken zal weer rijkelijk aanwezig zijn. Veel mensen komen daarvoor. 
- Er zijn reeds 20 deelnemers (18 verenigingen en 2 middenstanders). 
- Delnemers van buiten Sinaai zullen alleen aanvaard worden als het geen eten of drank is. 
- de VZW Sinaai Leeft zal eerstdaags vergaderen om te beslissen of de kerstmarkt onder die koepel kan 
opereren. 
- Voor verenigingen die weinig kunnen recupereren kan misschien gratis of aan verminderde prijs 
deelnemen overwogen worden. Men zou ook kunnen op zoek gaan naar sponsoren. 
- Mankracht voor opbouw en afbraak moet goed afgesproken worden.  
 

6. Paterbos; 

Het beheersplan wordt opgemaakt door Natuur en Bos. Op de voorstelling stelde men de procedure en 
een eerste inventarisatie voor. 
Het is een donker bos met 23 boomsoorten en 73 plantensoorten in de onderbegroeiing. 
Het is een openbaar bos voor gemengd gebruik (jeugd, kermis, wandeling) 
Er komen later nog verdere besprekingen van het uiteindelijke beheersplan.  
 

7. Opvolging Hooimanstraat: 

- Er is een vertraging opgetreden door een probleem tussen het studiebureau en de nutsmaatschappijen. 
- De fasering van de werken zal aan de bewoners worden medegedeeld. 
- De aannemer werkt zeer snel en de werklieden zijn zeer inschikkelijk en behulpzaam voor de bewoners. 
- De subsidiëring door de overheid stelt geen problemen omdat de werken tijdig in uitvoering zijn gegaan.  
 

8. Opvolging: Bestemming ruimtes deelgemeentehuis: 

Bezoek op 03/10 om 9u45. 
 

9. Werkgroep verkeer: 

Er is geen bijeenkomst geweest. 
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10. Nieuws uit de werkgroep cultuur 

Op 30/9 heeft de evaluatie plaatsgevonden van de 11-juli-viering: 
Ze  was weerom goed, er was wel minder volk. 
Zoals gebruikelijk wordt de winst (€ 1080) onder de medewerkende verenigingen verdeeld. 
Voorgesteld wordt om volgend jaar de “Snoaise feesten” en de 11-juli-viering samen op één avond te 
programmeren wellicht de zaterdag. Het moet wel nog verder besproken worden met de bevoegde 
schepenen en de organisatoren. 
 

11. Mededelingen:  

/ 
 

12. Varia 

+ jeeps “Nazomer Sinaai”: 
Tijdens de septemberjaarmarkt reden jeeps rond in het centrum. Dat gebeurde veel te snel en de 
inzittende droegen geen gordels => Dit was onverantwoord. 
 
+ Ed.Tinelstraat: 
De werkgroep verkeer zal het probleem van de berm (voetpad en parkeerstrook) tegenover de school 
bekijken.  
 
+ Bietentransport: 
Het overleg i.v.m. het bietentransport moet nog plaatsvinden. Mobiel bord “zone 30” plaatsen zou wel 
nuttig zijn! 
Toch moet men het probleem breder bekijken dan alleen Sinaai. Heel het Waasland heeft ermee te 
maken. 
 
+ Bloemen Leestraat: 
De bloemen aan ‟t kapelleken aan de inrit van de Leestraat zijn zo hoog dat ze het zicht belemmeren om 
op de Hulsbaan te komen. Zal medegedeeld worden aan de mensen die het kapelleken onderhouden. 
 
+ Centrum Sinaai: 
De kasseien in het centrum van Sinaai moeten dringend opnieuw opgevoegd worden! 
 
+ Wegmarkeringen: 
Op verschillende plaatsen wordt het tijd dat de wegmarkeringen opnieuw geschilderd worden. 
 
+ Belbus: 
De belbus is niet altijd nuttig voor bejaarden of gehandicapten => kunnen taxicheques een oplossing 
bieden. 
 
+ 11.11.11-actie 2007: 
-OMHALING: op 9, 10 en 11 november 2007 zal een vrijwilliger langs komen. 
-Nog geen afspraken i.v.m. de jeugdwerking. 
-SOLIDARITEITSBRUNCH: op zondag 04 november 2007 wordt iedereen uitgenodigd in het 
parochiehuis om 11u of om 12u45.  
Deelnameprijs €12 voor volwassenen en €6 voor kinderen onder 10 jaar.  
Inschrijvingen: 037725125 of via dr.dcr.sinaai@skynet.be   

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be

