
 
   
                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 6 mei 2008  
                                om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai  

        inaai 
 
 
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Massapicknick; 

 Planning openbare werken (schepen Van Peteghem) onder voorbehoud; 

 Herinrichting/bestemming lokalen deelgemeentehuis; 

 Bevlagging Sinaai: eerste reacties; 

 Web-site www.sinaai.be; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 4 maart 2008   
Aanwezig:B. Groenendaal, E. De Gendt, J. Tansens, M. Tollenaere, E. Beirens, F. Creve, P. Van Bossche, G. Smet, 
W. Vermeiren, E. De Meester, M. Rollier, J. Smet, E. Aerssens, A. Bogaert, E. Meul, L. Heyens, J. Van Acker, A. De 
Tender, M. Nachtegael, R. Speleman, P. De Bock, M. Raes, A. Geerinck, H. Vercammen, L. Beirnaert P. Van 
Damme, G. Poppe, S. Schelfaut. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk), G. Van Vliet (HLN). 
 

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

ALGEMEEN 
De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be  
 

1. Goedkeuring verslag 

Opvolging: Ivm openbaar onderzoek voor bouwvergunning mestverwerkinginstallatie Weimanstraat => ongeveer 50 
bezwaarschriften zijn ingediend, beslissing valt omstreeks 20 mei 2008. 
Bemerking verslag februari: reactie van het schepencollege op de uitspraak ivm milieuvergunning 
mestverwerkinginstallatie “…schepencollege legde het advies van de milieudienst naast zich neer …” Men heeft wel 
degelijk rekening gehouden met dit advies door voorwaarden te koppelen aan de goedkeuring => er wordt hierover 
een schrijven aan de dorpsraad gericht. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- Een schrijven ivm het openbaar onderzoek voor de bouwvergunningsaanvraag voor de 

mestverwerkinginstallatie bij Govar, Weimanstraat. 
Inkomende: 

- verschillende mails ivm de bevlagging van de dorpskern Sinaai (zie ook punt 6). 
- Brief van het schepencollege met de principiële beslissing voor de terugbetaling van de facturen voor de 

aanmaak van de vlaggen. Het plaatsen zelf moet door de leden van de dorpsraad worden georganiseerd (zie 
ook punt 6). 

- Uitnodiging voor de derde bijeenkomst “klankbordgroep stadspromotie” op donderdag 10/4 om 18u30 => E. 
De Meester volgt op. 

- Mail van M. Nachtegael ivm verkeerssituaties in Sinaai: proefopstelling uitrit Franciscuslaan-
Vleeshouwersstraat, schoolomgeving Vleeshouwersstraat (herschilderen zebrapad), schoolomgeving 
Wijnveld (vraag zebrapad verlichting) en kruispunt Wijnveld-Hulstbaan (zebrapad/doortrekken fietspad). 

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


- Een mail met vragen en grieven ivm werken Hooimanstraat van A. Verstraeten aan de klantendienst, met een 
kopie naar de dorpsraad. 

- Enkele mails ivm de vraag van WJS rond speelbossen (zie vorig verslag).  
 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 

4. Planning openbare werken (schepen Van Peteghem): 

Door ziekte van de schepen is dit agendapunt verschoven naar een volgende vergadering. 
Telefonisch meldde de schepen dat er momenteel overleg plaats vindt ivm de planning van de zoneringsprojecten 
rioleringen. In de fasering zullen eerst Sinaaidorp en Zwaanaarde aan bod komen, de dossiers worden in orde 
gemaakt. Ook de Luitentuitstraat en de Leebrugstraat zitten in een latere fase van deze plannen. => Ivm de 
Luitentuitstraat zullen er wel op korte termijn werken moeten uitgevoerd worden! 
Deze zoneringfases zullen voorrang krijgen op deze van de waterbeheersing Sint-Niklaas. 
 

5. Tweedehandsmarkt Hemelsbreedte: 

P. De Bock en R.Speleman stellen voor om in de wijk Helelsbreedte in 2009 als een soort garageverkoop te 
organiseren die zal opengesteld worden voor iedereen uit Sinaai. Ze willen dit jaarlijks organiseren. Het idee werd 
afgetoetst bij het wijkcomité. 
Hun vraag is of er een overzicht is van andere tweedehandsmarkten en wat een goede datum zou zijn? Wekelijks is 
er de tweedehandsmarkt aan het station Sint-Niklaas. Voorstel is om contact op te nemen met de marktleider voor 
een overzicht. Mogelijkheden: ergens in juni? 
 
 

6. Bevlagging dorpskern Sinaai: B. Groenendaal: 

Vanuit het college van burgemeester en schepenen kwam de bevestiging dat ter vervanging van de hangplanten rond 
de Dries vlaggen kunnen geplaatst worden door de leden van de dorpsraad. Er komt een budget vrij voor 100 vlaggen 
en houders. (85 grote + 15 kleine langs de Dries) 
Schepen Van Eynde stelde voor via projectsubsidie extra vlaggen te bestellen voor specifieke manifestaties bv. Dorp 
in de kijker, 11-juli-viering of andere feesten.  
Afgesproken wordt om te starten met de huidige vlaggen en het effect hiervan af te wachten. In een later stadium kan 
er aaneventuele uitbreiding gedacht worden. 
B. Groenendael meldt dat de vlaggen en de houders klaar zullen zijn tegen 15 april => afspraak: de vlaggen worden 
op zaterdag 19 april opgehangen. Er zal gewerkt worden in drie ploegen en er wordt om 8 uur gestart aan het 
deelgemeentehuis.  
Willen meewerken: Gentil, Eddy, Ben, Walter, Bert, Jacques, Etienne, Stephaan (nog enkele anderen worden 
gecontacteerd). 
De pers wordt verwittigd van dit gebeuren, schepen Van Eynde vraagt via de informatiedienst na of ook TV 
Oost/stadsTV geïnteresseerd is. 
 

7. Web-site www.sinaai.be; 

De website is momenteel niet meer actief. Op de vergadering van de VZW Sinaai Leeft is afgesproken om contact op 
te nemen met professionelen om hem terug op te starten en hem te onderhouden. Er zal getracht worden om de 
domeinnaam over te nemen/te kopen. 
Wordt vervolgd. 
 

8. Opvolging Hooimanstraat: 

Telefonisch meldde schepen Van Peteghem dat de aannemer nog ongeveer een maand nodig heeft om alle 
kopmuren af te werken. Daarna zal men de “koffer” en de fundering voor de straat klaar maken (duur: ongeveer 3-4 
weken => tegen eind mei). 
De aannemer denkt dat de basis tegen het bouwverlof klaar is en de volledige afwerking tegen eind september. 
De aannemer stelt voor om de kassei te vervangen door beton met een kasseimotief! Dit procédé is veel sneller klaar 
maar kost het dubbele. De aannemer wil dit voor dezelfde prijs doen als deze van het “kassei leggen”. 
De vergadering heeft veel vragen bij dit voorstel en wil dat de vroegere afspraken (plaatsen kasseien) doorgevoerd 
wordt. 
 

8. Werkgroep verkeer: 

Geen vergadering geweest. 
-Weimanstraat: men meldt dat er regelmatig snelheidcontroles zijn => er worden veel overtredingen gemaakt soms 
snelheden tot 125km/uur. 
-Zone 30: een aanwezige meldt dat in een zone 30 steeds voorrang van rechts geldt => wat gebeurt er als er 
voorrangsborden staan? Vervalt de algemene voorrang of geven de borden de juiste voorrang weer? 
-Aan de klantendienst zal gemeld worden dat reeds een geruime tijd twee reclameborden/aanhangwagentjes voor 
springkastelen op de Dries gestationeerd zijn, één ervan neemt zelfs een parkeerplaats in!  
 

http://www.sinaai.be/


 
 

10. Nieuws uit de werkgroep cultuur 

- “Dorp in de kijker”: 
Op 27 april om 10u30 start de actie van de landelijke gilde “Dorp in de kijker” met de onthulling van het winnende 
gedicht aan het pompgemaal. Op 1 mei is er de traditionele sneukeltocht.  
- Symfonisch orkest in kerk 
Op vrijdag 11 april is er een klassiek concert in de kerk van Sinaai. Er wordt opgemerkt dat er weinig of geen 
informatie is verspreid in Sinaai door de organisatoren (dienst Cultuur Sint-Niklaas), ondanks het feit dat dit reeds lang 
vast lag. A. Bogaert meldt dit op de cultuurraad. 
- Vergadering ivm 11-juli-viering 
Op donderdag 3 april om 20 u in het deelgemeentehuis is er een vergadering ivm de 11-juli-viering met de 
deelnemende verenigingen.  
- “Nacht van de Geschiedenis” 
Een organisatie van Davidsfonds en de heemkring “den Dissel”, dit jaar in het poppentheater „In den hutsepot” in de 
Molenstraat. Het was een enorm succes (ongeveer 100 personen waren aanwezig) =>  wordt elk jaar georganiseerd 
op de derde dinsdag van maart. 
- Restauratie orgel: 
De restauratie is afgewerkt, er zal in de loop van 2008-2009 een officiële ingebruikneming gebeuren. 
-Harmonie St.Cecilia: 
De harmonie werkt momenteel samen met deze van Waasmunster en soms is er ondersteuning van Lokeren => 
positieve samenwerking. 
 

11. Mededelingen:  

Geen 
 

12. Varia 

+Onregelmatigheden in kern Sinaai: 
In het WE 22-23 maart zijn er in de dorpskern van Sinaai verschillende vandalenstreken gebeurd o.a. spuiten graffiti 
op rolluiken en muren. Door de politie zal er bij fuiven verhoogd toezicht gebeuren, maar ook vanuit de dienst jeugd 
wordt er een onderzoek gevoerd naar deze onregelmatigheden. 
+vuurwerk Sinaaikermis:  
Nogmaals was er discussie ivm het verplaatsen van de 11-juli-viering en het vuurwerk naar de  zaterdag van het 
kermisWE. 
Losliggende kassei rond Dries: 
Thv de oprit van het rusthuis en apotheek De Roeck zijn er stroken waar de kassei dringend moet “ingevoegd” 
worden. De stenen zijn er gewoon met de hand uit te nemen! 


