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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 2 september 2008  
                                om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai  

        inaai 
 
 
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Voorstelling “project rond verkeersveiligheid” van het oudercomité Sint-Catharinascholen; 

 Beheersplan Patersbos: info, opmerkingen; 

 Volkssportfeesten; 

 “Nazomer van Sinaai”; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia (o.a. aanbod samenlevingsopbouw); 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 5 augustus 2008   
Aanwezig: B. Groenendaal, E. De Gendt, P. Van Bossche, G. Smet, W. Vermeiren, E. De Meester, J. Smet, A. 
Bogaert, E. Meul, I. Van Acker,  L. Heyens, M. Tollenaere, J. Tansens, G. Poppe, M. Raes, W. Van Poecke, R. 
Thyssens, G. De Blieck, A. Geerinck, P. Van Damme, S. Schelfaut, schepen Van Peteghem. 
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  
 

1. Goedkeuring verslag 

Geen opmerkingen. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- . 

Inkomende: 
- Aankondiging informatievergadering op dinsdagavond 19 augustus 2008 om 19u in de feestzaal van café De 

Zwaluw met de voorstelling „bosbeheerplan voor het patersbos” te Sinaai. 
- Een mededeling van schepen Van Peteghem dat de kerstmarkt in Sint-Niklaas samenvalt met deze van 

Sinaai op 13/12. 
- Een uitnodiging voor een studiedag “dag van het platteland” met als onderwerpen “Dorpshuis in de praktijk” 

en “DORPinZICHT in de praktijk”. Deze studiedag gaat door op 5 september 2008 in Watervliet. Stephaan 
neemt verder contact. 

 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
Programma van de Troelantfeesten (26-27/09/2008) in de tent op de Dries wordt voorgesteld: 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
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Vrijdagavond: Muzikaal programma met om 20u Mary & Me, om 21u30 het Nico van Gendt-Project en hoofdact om 
23u30 de Clement Peerens Explosition. => Prijs 8 euro in VVK en 12 euro aan de kassa. 
Zaterdagavond: de grote Schuimfuif => inkom 4 euro in VVK en 5 euro aan de kassa. 
 

4. Volkssportfeesten: 

De laatste afspraken met de tappers zijn gemaakt op 3/08/2008. 
Op 11/08/2008 is er de voorstelling van de proeven voor de ploegkapiteins. 
Op 19/08/2008 wordt de tent opgezet. 
Op 22 -23/08/2008 zijn er de traditionele Volkssportfeesten. 
 

5. 11-juli-viering: eerste evolutie: 

De evalutie met de deelnemende verenigingen zal in september gebeuren. 
De ganse organisatie is vlot verlopen, er was veel volk en het vuurwerk was prachtig (met dank aan de bevoegde 
schepen). 
Ivm de optredende groepen waren er opmerkingen over „het geluid‟ van Philip Robbrecht (te stil en onverstaanbaar) 
en de fanfare „die verdammte Spielerei‟ (vooral leuk in de omgeving van de muzikanten). 
Positief dat men na het vuurwerk nog verder kon feesten met een uitstekende groep. 
De verenigingen hebben erg positief meegewerkt en waren zelf ook tevreden. 
De horecazaken die aangekondigd hadden deze avond te boycotten waren wel open.   
Er zal samen met het stadsbestuur een overleg zijn met de horeca. 
Volgend jaar gaat de viering door op zaterdag 11 juli 2009. 
 
 

6. Bad-street-actie: 

Verschillende medewerkers hebben weer een rondgang gedaan in Sinaai en hebben hierover een rapport gemaakt 
dat te verkrijgen is op het secretariaat. 
Er tekenen zich duidelijk twee ontwikkelingen af op verschillende snelheden: 
1. Infrastructureel blijven we er sterk op vooruitgaan: nà de Hooimanstraat is de upgrading van de straten en het 
rionetwerk bijna rond (Zakstraat ,Tinelstraat, , Sinaadorp 1, Hooimansstraat, …) 
    Blijven nog de as Sinaaidorp 2 naar Zwaanaarde, het stuk Sinaaidorp 3 tot Vleeshouwersstraat (ex-
verkeersdrempel), en de ontsluiting via de Luitentuitstraat.. 
 Deze werken zijn éénmalig, infrastructureel, maar vergen een grote hap uit het budget.  
 
2. Als gevolg van sub 1. dienen zich een aantal „onderhoudswerkzaamheden‟ aan die een langdurige instandhouding 
van de infrastructurele werken moeten mogelijk maken. 
    Concreet denken we aan: 
  - regelmatig opvullen van de putten langs de rijweg, vnl. langs de betonstroken van onze landelijke 
kasseiwegen; 
  - bestrijden van opstuwende boomwortels onder de landelijke wegen; 

  - langs de Dries regelmatig instrooien van de mozaïekkasseien om degelijke waterafvoer te bestendigen; 
  - snoeien (of zorgen voor) van de houtkanten langs de landelijke fietswegels; 
  - regelmatig klein herstel van gesignaleerde “puttekens” om evolutie naar erger te voorkomen; 
  - verzakkingen in kasseiwegen zijn tijdig te herstellen, om erger te voorkomen; 
  -wegmarkering is tijdig en afdoende aan te brengen om zichtbaarheid op peil te houden. 
 
1. Bedenkingen ten gronde: 

- Sinaaidorp: hoe lang kunnen/moeten we het zwaar vervoer dat niet bestemmingsgebonden is nog tolereren ?; 
- Vleeshouwersstraat: zolang deze als transportweg voor uitzonderlijk vervoer erkend blijft zijn structurele 

snelheidsremmende maatregelen onmogelijk, wat in conflict is met de onmiddellijke nabijheid van de school 
en de wettelijke zone-30-norm.  Hoe maak je die streefsnelheid afdwingbaar, en hoe combineer je dat in een 
herinrichtingsplan ?   

 
Enkele knelpunten werden in beeld gebracht o.a. op verschillende plaatsen wordt asfalt omhoog geduwd door de 
wortels van de bomen, zijn er verschillende putten in de kassei(Waterstraat), is in de Cadzandstraat de beton 
gebarsten en omhoog gekomen (idem in Limietstraat), is er een put thv de hoek Neerstraat-Zwaanaardestraat, hoek 
Zakstraat-Zwaanaardestraat en hoek Luitentuitstraat en Oude Heirweg, is de asfaltlaag versleten in de 
Hemelsbreedte, moet dringend de kassei opgevoegd worden in het vernieuwde gedeelte van de Dries en moeten de 
haaietanden thv Schoenen De Vos dringend herschilderd worden, evenals verschillende wegmarkeringen in de 
Vleeshouwerstraat thv de school en kruispunten met Dries en uitrit OCMW rusthuis.  
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Tijdens de vergadering werd nog gemeld dat er thv het kruispunt Populierenstraat-Wilgenstraat steeds veel water blijft 
staan in de berm voor het kapelletje, dat het ruiterpad thv Bezenkoek-Kouterstraat overgroeid wordt zodat fietsers en 
wandelaars moeilijk kunnen passeren. => dit pad wordt heraangelegd! 
 
Schepen Van Peteghem meldt dat zijn ploeg van openbare werken begin 2009 zal afzakken naar Sinaai om alle 
wrevelpunten aan te pakken. 
 

7. Opvolging Hooimanstraat; 

Een inwoner van de Hooimanstraat heeft verschillende opmerkingen doorgemaild o.a.: 
- nog niet alle opritten zijn aangelegd, 
- er nooit borden werden geplaatst met één-richtingsverkeer 
- er problemen zijn met de doorgang via de dreef tss nr. 51 en 53. 
- … 
 
Men is halverwege de straat gestart met het leggen van de kasseien => vraag om aan beide inritten verkeersborden 
te plaatsen met doodlopende straat! 
Vraag om thv het Tinelpad de bewegwijzering van de fietsroutes terug te plaatsen (liggen momenteel in de beek) 
Schepen Van Peteghem meldt dat thv het Chiroheem mogelijk een aanpassing zal gebeuren van het fietspad om zo 
de veiligheid te verbeteren (mogelijk wordt de oude gracht overwelfd). 
 

8. “Nazomer Sinaai”:  

De jaarmarkt zal op hetzelfde stramien van de vorige jaren worden georganiseerd met rommelmarkt en in de 
namiddag verschillende activiteiten. 
In samenspraak met jeugdhuis wordt er een tent op de Dries geplaatst op het deel voor Schoenen De Vos. 
Kunst uit Sinaai:   
Op 27/9, 28/9, 4/10 en 5/10/2008 telkens van 13u tot 18u organiseert de Dorpsraad Sinaai, Kunst uit Sinaai, voor de 
25

ste
 keer de kunstmanifestatie “Kunst uit Sinaai”. 

Voor deze bijzondere gelegenheid hebben we een fiets- en/of autotocht van ongeveer 20 km uitgewerkt langs 11 
locaties in Sinaai waar de diverse Sinaaise kunstenaars hun werken zullen tentoonstellen. Deze locaties bevinden 
zich zowel in openbare gebouwen als in privéwoningen. Dit alles onder de naam: “Kunstroute 2008”. Hieraan 
werken 29 plastische kunstenaars en 9 poëten mee. De 11 locaties zijn de volgende: 1) deelgemeentehuis Sinaai – 
Dries; 2) jeugdhuis Troelant – Wijnveld; 3) privé: Wijnveld 234; 4) kapel Sinaai – Station – Wijnveld; 5) kleuterschool 
Sinaai – Vleeshouwerstraat; 6) Buurthuis – Vleeshouwerstraat; 7) St. Catharinakerk – Dries; 8) Tinelmuseum – E. 
Tinelstraat; 9) poëziepad – Aartdreef; 10) de Herder – Zwaanaardestraat; 11) kapel Zwaanaarde – Leebrugstraat 
In de St. Catharinakerk zal de gerestaureerde lijkwagen van Sinaai voor de eerste keer tentoongesteld worden. 
 

9. Bevlagging Sinaai: 

Er wordt afgesproken om geen extra vlaggen te maken voor verkoop aan particulieren. 
Enkele vlaggen en uitsteeksel moeten hersteld worden => Bert en Jacques zullen dit doen op 7/08/2008. 
 

10. Werkgroep verkeer 

Niet samengekomen. 
 

11. Mededelingen:  

Geen 
 

12. Varia 

Geen variapunten. 
 


