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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 7 oktober 2008  
                                om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai  

        inaai 
 
 
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Finse looppiste; 

 11.11.11-actie; 

  “Nazomer van Sinaai”; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Aanplakborden: mededeling; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 2 september 2008   
Aanwezig: E. Aerssens, E. De Gendt, I. Van Acker, J. Tansens, A. De Tender, J. De Smedt, F. Creve, A. Geerinck, T. 
De Beule, M. Nachtegael, M. Rollier, E. De Meester,P. Van Bossche, H. Vercammen, G. Vercauteren, A Stremersch,  
S. Schelfaut, schepen Van Eynde, schepen De Meyer, schepen Van Peteghem. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk), G. Van Vliet (Het Laatste Nieuws). 
 

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. 
Opvolging: 
De studiedag “De dag van het platteland” die Stephaan zou opvolgen is afgelast (te weinig inschrijvingen) Men is wel 
bereid om voor een kleine groep informatie te brengen over “het dorpshuis in de praktijk” en “DORPinZICHT” (ivm 
participatie en het in kaart brengen van het dorp via een vragenlijst).  
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- . 

Inkomende: 
- Uitnodiging van Herleving Sinaai voor de officiële opening voor de nieuwe sport- en feestaccommodatie op 

donderdag 11 september om 19 uur met aansluitend een receptie. Als geschenk wordt een vlag met stander 
aan H.Sinaai gegeven. 

- . 
- . 
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3. Extra agendapunt vanuit het schepencollege ivm de herinrichting van het deelgemeentehuis (schepen De Meyer): 

Vooreerst dankte schepen De Meyer, namens het Stadsbestuur, alle vrijwilligers die in de voorbije maanden actief 
waren op de verschillende evenementen in Sinaai (11-juli-viering, de wijkkermissen, de volkssportfeesten e.a.) 
 
De herinrichting van het deelgemeentehuis is met hoogdringendheid op de agenda van het schepencollege gekomen 
om hiervoor mogelijk nog extra provinciale en Europese subsidies te krijgen via plattelandsontwikkeling o.a. voor het 
oprichten van dorpshuizen. De subsidie zou 50% zijn voor infrastructuurwerken, 65% voor de inrichting met een 
maximum van 100.000€ (afhankelijk van het aantal ingediende projecten) 
Om in aanmerking te komen moet het dossier ingediend zijn voor 15 september 2008. 
Vanuit vroegere plaatsbezoeken en bijeenkomsten waren verschillende voorstellen geformuleerd. (Schepencollege 
dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt). 
Op 1 september 2008 heeft het schepencollege de beslissing genomen om een dossier in te dienen. Het voorgelegde 
ontwerp houdt in dat de rechterzijde behouden blijft (dienstverlening/politie), de linkerzijde (vroegere postlocatie, 
locatie harmonie en “polder”) zal in de renovatie opgenomen worden. De polder blijft op de huidige locatie maar krijgt 
een archiefruimte naast hun lokaal bij. De lokalen van de harmonie en de vroegere post worden samengebracht, het 
niveauverschil zal worden aangepast. Er komt een mogelijkheid voor mindervaliden om het gelijkvloers via het 
gerenoveerde lokaal te bereiken (hellend vlak of kleine niveaulift). Er wordt een toilet geïnstalleerd voor 
gehandicapten. Het tuintje achter het harmonielokaal zal eveneens aangepakt worden. 
Ook zal in het ingediende project de uitrusting van het lokaal opgenomen worden (tafels, stoelen, informatica- en 
projectiemogelijkheden, …) 
De ganse benedenruimte zal zo optimaal mogelijk toegankelijk gemaakt worden zodat alle mogelijke vergaderingen 
en officiële zaken hier kunnen doorgaan (vergaderingen en tentoonstellingen tot zelfs de huwelijken). 
De bovenruimte kan verder gebruikt worden door heemkring “Den Dissel” en het koor. Deze ruimten zullen indien 
mogelijk ook opgefrist worden . 
Enkele vragen/opmerkingen: 
-Vanuit de KVG (André) uit men zijn spijt dat de bovenverdieping niet toegankelijk gemaakt wordt via een lift. => er 
moeten keuzes gemaakt worden en er wordt een maximale toegang voorzien op de benedenverdieping. 
-Wat zal er gebeuren met de zolderverdieping? Is er geen ruimte om deze in te richten? Een archiefruimte? => Is niet 
opgenomen en kan misschien later bekeken worden. 
-Door deze aanvraag komt deze ruimte volledig ter beschikking van de gemeenschap (verplicht op te nemen in het 
dossier anders, geen subsidie). 
-De vergadering schaart zich achter dit voorstel en hoopt dat het project wordt goedgekeurd zodat er in 2009 kan 
gewerkt worden aan de renovatie van de benedenruimte.  

4. Nieuws vanuit WJS: 

Nogmaals aandacht voor de viering 40 jaar jeugdhuis Troelant tijdens het WE van “de Nazomer van Sinaai” met  
-op vrijdag 26/09 verschillende optredens met o.a. The Clement Peerens Explosition.  
-op zaterdag 27/09 de schuimfuif  
-op zondagavond 28/09 het Spitzburgerfestijn voor de oud leden. 

5. Voorstelling “project rond verkeersveiligheid” vanuit het oudercomité van de Sint-Catharinascholen: 

Het oudercomité van de Sint-Catharinascholen heeft een project opgezet rond verkeersveiligheid, met als bedoeling 
om kinderen en volwassenen te sensibiliseren. 
Hun oogpunt is: 
- dat ze iedereen terug meer met de fiets willen zien rijden. 
- dat ouders met een gerust geweten hun kinderen met de fiets naar school, jeugdbeweging, bib, tekenschool en 
noem maar op kunnen laten gaan. 
- dat automobilisten zich weer bewust worden dat de weg niet alleen van hen is maar ook van de zwakke 
weggebruiker. 
Heel dit project hebben ze vorm gegeven via groene figuurtjes, die verspreid staan in Sinaai. 
Iedereen wordt uitgenodigd op vrijdag 12 september van 13.30 uur tot 15.30 uur om de voorstelling van het project 
mee te beleven op de Dries van Sinaai. 
Alle kinderen verzamelen daar en de ouders worden ook uitgenodigd om hierop aanwezig te zijn. 
Aan de hand van een toneelstukje en een speech zal het hele project uitgelegd worden.  
Het project wordt ondersteund door de schooldirectie en door het stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
Bijkomende informatie via website: http://sintcatharinascholen.telenet.be/overzicht.htm  

6. Beheersplan Patersbos: 

Op 19 augustus werd het beheersplan van het Patersbos in zaal  voorgesteld. 
Dezelfde power-point-presentatie werd ook op de dorpraadsvergadering getoond met deskundige commentaar van J. 
De Smedt (WLS).  
Het beheersplan geeft de lijnen aan voor de komende 20 jaar en heeft als doelstellingen: 
-de sociale functie maximaal behouden (scouts, duizend appels kermis, wandelbos),  
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-de ecologische functie verbeteren (beheersmaatregelen o.a. bosverjonging, bosomvorming, bosbehandeling en 
verpleging, versterken bosranden, …), 
-de economische functie minimaal houden.   
Opmerkingen: 
Het is een speelbos, maar bij de verjonging plant men enerzijds beuken aan die gevoelig zijn voor betreding en 
anderzijds planten/struiken met scherpte doornen (o.a. de sleedoorn!) 
Bij de bosomvorming worden de exoten verwijderd, waardoor grote beuken in de zon komen te staan. Bijgevolg 
kunnen deze zongevoelige bomen zonnebrand krijgen. 
Belangrijk is dat de sociale functie versterkt wordt, maar er zullen wel maatregelen moeten getroffen worden ivm 
loslopende honden en de hondenpoep. 
Het zal een speelbos worden met voorwaarden voor de scouts, de kermis, … 
Het openbaar onderzoek loopt van 20/08 tot 20/09/2008. 
Het volledige dossier ligt ter inzage bij Pieter Durinck, milieuambtenaar op het stadhuis van Sint-Niklaas. 
Vanuit de werkgroep Lefmilieu Sinaai worden enkele opmerkingen doorgestuurd, waar de Dorpsraad zich achter wil 
scharen. 

7. Volksportfeesten; 

Er waren dit jaar 17 wijkploegen. De spelen werden gewonnen door de Neerstraat.  
Door het slechte weer was er minder volk. 
De evaluatie met de ploegkapiteins moet nog gebeuren (21/09).De nieuwe ploeg van de sportwerkgroep is goed 
gestart, iedereen was tevreden. 
Er waren ook verschillende jonge ploegkapiteins. 

8. “Nazomer Sinaai”:  

De activiteiten op de Dries rond de jaarmarkt zijn een kopie van de voorbije jaren met de prijskamp voor de paarden, 
de rommelmarkt en de verschillende infostands. In de namiddag is er kinderanimatie met o.a. de pretcamionette 
m.m.v. de speelpleinwerking. 
Gedurende de dag is er fietsengravering voorzien in het deelgemeentehuis. 
Zondag is er ook een wielerwedstrijd voor nieuwelingen, georganiseerd door sportcomité Gemeentebelangen Sinaai. 
Zoals op vorige vergadering reeds gemeld is er de viering van 25 jaar “Kunst uit Sinaai” met op zaterdag 27/9 om 10u 
de opening in het deelgemeentehuis. Er is de kunstroute (2 WE’s nl. 27 -28/09 en 04-05/10) en de voorstelling van de 
gerestaureerde lijkwagen in de Sint Catharinakerk. De heemkring stelt ook hun jaarboek”Mo(nu)menten van geestelijk 
leven” voor. 

9. Opvolging Hooimanstraat: 

De werken blijven op schema, de kasseien worden aangelegd en dit geeft een mooi zicht.  
Toch verschillende opmerkingen: 
Men zou op bepaalde plaatsen afgeweken zijn van de oorspronkelijke plannen o.a. ivm de dolomietpaden.  
De nutsleidingen zouden hieronder liggen, waardoor ze moeilijk bereikbaar worden. 
De rioleringen zitten nog volledig vol zand => moeten nog worden gekuist. 
De afloop van het kapelletje dient nog aangesloten te worden op de riolering.  
Schepen Van Peteghem neemt nota van de opmerkingen. 
 10. Werkgroep verkeer 
Niet samengekomen. 

11. Nieuws uit werkgroep cultuur:  

Geen 

12. Varia 

- er wordt op 24/09 een overleg gepland tussen het stadsbestuur, UNIZO en de dorpsraad ivm de misverbanden rond 
de 11-juli-viering. 
- vraag aan schepen Van Eynde om dringend de wegmarkeringen o.a. zebrapaden thv de school, de haaientanden 
thv schoenen De Vos  te laten schilderen (zie vorige vergadering). 
- vraag aan schepen Van Peteghem om dringend de “wegverzakking” in de Vleeshouwerstraat thv de bushalte te 
herstellen. 
- Ivm de website www.sinaai.leeft.be zijn er vergevorderde onderhandelingen met de dienst informatica van het 
stadhuis. Etienne volgt op. 
 
 

http://www.sinaai.leeft.be/

