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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 4 november 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 piste => planning overleg schepencollege, sportraad en dorpsraad => 17/11/2008; 

 11.11.11-actie 2008; 

 Kerstmarkt; 

 ; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 7 oktober 2008   
Aanwezig:  
E. Meul, J. Smet, M. Rollier, A. Geerinck, W. Vermeiren, S. Heyrman, G. Smet, E. De Meester, P. Van Damme, P. 
Van Bossche, A; Van Goethem, E. Beirens, E. Aerssens, M. Tollenaere, E. De Gendt, J. Tansens, I. Van Acker, F. 
Creve, G. de Blieck, A. De Tender, M. Raes, G. Vercauteren, R. Eeckhoudt, 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. 
Opvolging:  
Ivm de 11-juli-viering is er een overleg geweest met UNIZO (middenstand) op 24/09/2008. In aanloop naar de 11-juli-
viering zijn er de wildste geruchten geweest, vooral negatieve, over o.a. het verplaatsen van het vuurwerk, de 
uitbating van het evenement, … 
Enkele leden van UNIZO vinden het spijtig dat ze nu op maandagavond slechts een beperkte opbrengst hebben 
gehad doordat het vuurwerk is verplaatst naar de zaterdag; daarom vragen ze om het vuurwerk terug naar de 
maandag te brengen. Op zaterdag hebben ze ook naast de kermis een vast cliënteel en inkomen; als ze  
extra personeel moeten vragen, wordt hun winst beperkt. 
We willen toch onze viering op zaterdag en de kinderanimatie op zondagnamiddag behouden en zeker niet meer naar 
de maandag teruggaan. De combinatie met het vuurwerk geeft deze avond een extra supplement. 
Wil men het vuurwerk naar maandagavond brengen, dan zal er een avondprogramma moeten zijn. Het zal aan 
UNIZO zijn om deze maandagavond te organiseren. We denken dat enkel een vuurwerk geen volk naar de Dries zal 
lokken, met het risico dat het op termijn verdwijnt. 
Eind november wordt een nieuwe vergadering gepland. 
Evaluatie volkssportfeesten: er hebben ons geen speciale opmerkingen (?) bereikt, enkel een vraag ivm de kaarting 
=> Bieden blijkt voor veel jonge mensen een onbekende sport te zijn, waardoor men zelfs buiten Sinaai op zoek moet 
gaan naar kaarters => een ander spel of opleidingen? 
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Overleg dorpsraden: 
Op vraag van de dorpsraad van Belsele werden de dorpsraden van Sint-Niklaas op 29/9 uitgenodigd voor een overleg 
op het stadhuis. 
Er wordt afgesproken dat er meer informatiedoorstroming zal gebeuren naar de dorpsraden, zodat ze niet steeds zelf 
op zoek moeten gaan naar de juiste informatie. Als er punten ivm de deelgemeente aan bod komen, zal dit gemeld 
worden. Ook is de belofte herhaald dat er op elke vergadering steeds een schepen aanwezig zal zijn en dat voor 
specifieke punten er steeds een schepen of een ambtenaar kan gevraagd worden om verduidelijking te geven. 
De dorpsraden worden beschouwd als een adviesraad, niet met de impact van de cultuurraad of landbouwraad, wel 
met een eigen specifieke open werking en taak. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- . 

Inkomende: 
- Twee mails van H. Docus over de werken in de Hooimanstraat => zie verder punt 7. 
- Een schrijven van de dienst landbouw naar aanleiding van de “bad-street-boys”: er werd een planning 

opgemaakt ivm de landbouwwegen nl. 1) ivm de Waterstraat heeft het college beslist in zitting van 29 
september 2008 het deel tussen de Palingsgatstraat en de Molenbeek (2

de
 fase) te herkasseien met behoud 

van de betonnen kantstroken, 2) ivm de Aartdreef zijn de verbeteringen opgenomen in de begroting 2009 en 
3) ivm Cadzandstraat zal de toestand van het betonnen deel onderzocht worden. 

- Een uitnodiging van de organisatie van de kerstmarkt voor de planningsvergadering op 29/09/2008. 
- Een uitnodiging voor een studievoormiddag “vrijwilligers in vorm(ing) die doorgaat op 2310/08 in Gent (info is 

rondgestuurd via mail) 
- Een uitnodiging voor een infosessie ivm “vrijwilligers goed gevormd” op 12/11, 26/11 en 10/12/2008 in Gent 

(info is rondgestuurd via mail).  
- Een mail van F. De Beleyr, voorzitter Stramin, ivm de toestand van de vrijheidsboom op de Dries. Er wordt 

een vermindering in vitaliteit en conditie vastgesteld, de bladzetting vermindert elk jaar en we moeten 
voorkomen dat dit onomkeerbaar wordt. Mogelijk belangrijke oorzaak is de compactatie van de bodem onder 
de kroonprojectie tgv betreding en overrijden van de wortels zowel voor (transport tenten, stapelen 
materialen, …) als tijdens de manifestaties op het grasplein. => voorstel: scherm de ruimte onder de boom 
(grootte van de kroonprojectie) af tijdens manifestaties (tijdelijk) of plaats iets structureel (haagje, banken, …) 

 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 

4. Finse looppiste: 

Op vraag van de voorzitter van de sportraad wordt dit punt verschoven naar de volgende vergadering. Er wordt eerst 
een overleg gepland tussen stadsbestuur, sportwerkgroep en dorpsraad. 
 

5. 11.11.11-Actie 2008: 

Politieke Actie 2008 “WERKNEMERS ZIJN GEEN GEREEDSCHAP!”  
Het beste middel tegen armoede is waardig werk. En dat begint met een fatsoenlijk loon. 
Evident, zal je zeggen. En toch verdient de helft van alle werkende mensen in de wereld minder dan €1.50 per 
dag. Werken en straatarm blijven, dat klopt niet. 
En zonder werk vallen is rampzalig. Wie zwanger, ziek of oud is, staat op straat zonder  
inkomen. Werknemers hebben recht op waardig werk, op een fatsoenlijk inkomen en op  
sociale bescherming. En ze moeten zich kunnen organiseren in vakbonden om die rechten 
te verdedigen. Rechten van werknemers staan overal ter wereld onder druk. Werknemers 
worden al te vaak als een „onkost‟ beschouwd, iets waarop je kunt besparen als het te  
duur is. Werknemers worden dus steeds kwetsbaarder en krijgen in vele landen niet het  
recht om hun stem te te laten weerklinken en het onrecht aan te klagen. Internationale  
solidariteit is broodnodig om ook in het Noorden goede lonen en arbeidsvoorwaarden  
te kunnen blijven afdwingen. 
Daarom voeren we samen campagne voor het recht op waardig werk en op een  
leefbaar loon, voor iedereen!  
Wie doet er mee? 
De Campagne Waardig Werk is een breed Belgisch samenwerkingsverband van de twee grote vakbonden ACV en 
ABVV, de Vlaamse ngo‟s Wereldsolidariteit, FOS en Oxfam-Solidariteit en de twee koepels van de Noord-
Zuidbeweging, 11.11.11 en CNCD-Opération 11.11.11.   
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De andere organisaties die lid zijn van 2015 DE TIJD LOOPT, zoals Oxfam Wereldwinkels, Broederlijk Delen of 
Vredeseilanden, volgen deze campagne met veel interesse en nemen actief deel zodra het in hun werking past. 
Wat doen we? 
We gaan voor een breed maatschappelijk debat in de pers en de media, in scholen, bedrijven en gemeenten. Met 
concrete eisen trekken we naar Belgische, Europese en internationale beleidsmakers.  
We tonen hoe mensen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika zich organiseren om de strijd voor een waardige job aan te 
gaan.  
We hebben aandacht voor de vertaling van deze strijd in de samenwerking tussen werknemers en organisaties uit 
België en uit het Zuiden. 
Onze eisen 
1.Waardig inkomen uit waardig werk voor iedereen 
2.Waardig werk centraal in het internationaal beleid 
3.Garanderen van de sociale rechten wereldwijd. Syndicale vrijheid voor iedereen 
4.Reguleren van de privé sector 

Activiteiten in Sint-Niklaas: 
In de straten waar nog een deur aan deur-omhaling plaats vindt zal dit gebeuren tussen 7 en 11 november; zoals 
steeds zullen vrijwilligers bij u aanbellen om uw bijdrage op te halen.  
Politieke actie:  
- actie “Schafttijd” in de Foyer op 24/10/2008 tussen 12u en 13u. 
- Een ludieke actie ter gelegenheid van de gemeenteraad van oktober 2008. 
-bezoek Zuid-Afrikaanse dames op de AAS-vergadering van woensdag 5/11/2008 
SINAAI:  
De Solidariteitsbrunch, die voor de gelegenheid tot  Schafttijd werd omgedoopt, gaat door op zondag 2 november 
2008 in de Parochiezaal vanaf 11u30.  
BELSELE: 
Kermisprogramma tijdens de jaarlijkse jaarmarkt rond 11 november 
NIEUWKERKEN:. 
Maaltijd en quiz op 8 november  
 

6. “Nazomer Sinaai”:  

10 jaar geleden werd de organisatie van de “september jaarmarkt” overgenomen en werd de paardenprijskamp naar 
zaterdag verhuisd. Sindsdien is er steeds een enorme belangstelling. 
-Op de paardenprijskamp waren meer dan 130 paarden aanwezig => problemen met het parkeren van de 
vrachtwagens en het “stallen” van de paarden vooraleer ze aan de prijskamp deelnamen waardoor ze opritten 
blokkeerden. 
-De rommelmarkt had weer veel deelnemende standhouders en de door de organisatie aangeboden educatieve 
attracties werden druk bezocht.  
-Er waren veel deelnemende kinderen aan een sportieve wedstrijd. 
-De route van “Kunst uit Sinaai” naar aanleiding van de 25

ste
 verjaardag had veel succes, er waren veel mensen op 

stap, In de kapel op Duizend Appels werden 450 bezoekers geteld, op Leebrug 250. 
-De gerenoveerde Corbillard, geplaatst achteraan in de kerk, had veel bekijks en afvaardigingen van verschillende 
heemkringen kwamen langs. Er werden 950 mensen geteld tijdens de beide WE. Er waren zelfs mensen uit West-
Vlaanderen en Geraardsbergen naar Sinaai gekomen (stond aangekondigd in het ledenblad van het Davidsfonds) 
-Het jaarboek van de heemkring werd goed onthaald en er werden al 30 nieuwe leden aangetrokken. 
-De viering van 40 jaar Troelant was eveneens een succes, wel waren hier veel opmerkingen ivm de geluidoverlast op 
vrijdagavond.  
Belangrijk besluit is dat “samenwerken loont en een meerwaarde is”. 
 

7. Opvolging Hooimanstraat; 

Via mail kwamen enkele opmerkingen ivm de werken nl. 
- het „siffon-systeem‟ is nog steeds niet gereinigd 
- opmerkingen ivm de vernauwingen in het eerste deel van de straat => zullen goed aangeduid moeten worden, om 
ongelukken te vermijden + de vraag om de boordsteen (hoogte 15 cm) aan de kant naast het fietspad af te schuinen, 
zodat fietser deze niet kunnen raken met hun pedalen. 
- nog enkele problemen met opritten naar akkers. 
Schepen Van Peteghem neemt notie van de opmerkingen.  
Hij meldt dat de werken op schema zitten en dat bijkomende werken na afwerking en buiten het lastenboek gebeuren. 
Tussen nr 87 en 89 is er op de beek een vernauwing geplaatst, waardoor het gevaar bestaat dat het achterland zal 
overstromen => wordt nagekeken. 
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Vraag wanneer de afwerking zal gebeuren van de grachtkanten => vermoedelijk gedurende de komende maand => 
wordt nagevraagd. 
Ivm verlichting van het fietspad Hooimanstraat richting sporthal wordt nogmaals gevraagd om thv de haag bijkomende 
verlichting te plaatsen. 
 
Schepen Van Peteghem meldt dat er recent een ingreep is geweest ivm wateroverlast ter hoogte van de lichten op 
Schrijberg. 
De werken thv het kruispunt N70 en Schrijbergstraat werden twee jaar geleden aangekondigd, maar toen uitgesteld 
door problemen met de onteigeningen. Hoe het verder moet is afhankelijk van de gerechtelijke procedures. 
Aan de schepen wordt gevraagd om de wateroverlast te bekijken thv het kruispunt Wilgenstraat – Populierenstraat.  
 

8. Bevlagging Sinaai: 

Op maandag 20 oktober om 17u zullen enkele medewerkers de vlaggen verwijderd, ze zullen in het voorjaar weer 
opgehangen worden. 
De eindejaarverlichting wordt in december opgehangen.  
 

9. Werkgroep verkeer 

Niet samengekomen. 
 

10. Mededelingen (aanplakborden):  

Persbericht: “Stad lanceert aanplakborden voor evenementen van verenigingen” 
Zowel jeugd- als cultuurraad drongen al jaren aan op mogelijkheden om activiteiten van hun verenigingen te kunnen 
aankondigen. Het stadsbestuur bood al de mogelijkheid om affiches te verspreiden in stadsgebouwen, maar dit bleek 
onvoldoende gezien het grote aantal verenigingen en evenementen. Velen gaan wildplakken om hun activiteiten 
bekend te maken. Het plaatsen van deze aanplakborden zal dit waarschijnlijk ook tegengaan. 
In zitting van 19 maart 2007 besloot het college om 7 nieuwe aanplakborden aan te maken en 7 bestaande 
aankondigingborden aan te passen met het oog op het aanplakken van affiches van activiteiten van socio-culturele 
verenigingen en jeugdverenigingen. Als de borden aanslaan, wordt het systeem in de toekomst misschien uitgebreid. 
Op volgende plaatsen worden zeven nieuwe borden geplaatst tegen half oktober. 
Kruisstraat, gevel Academie-bibliotheek;De Ster, ingang kant Brokkelinck; De Witte Molen, terrein aan inkom; 
Sinbad, straatkant; Noordlaan, parking 't Bau-huis ; Stadspark, Moerlandstraat, Nieuwe Molenstraat.  
 Volgende 7 bestaande staketsels worden aangepast om aanplakborden te kunnen inschuiven:  
-Hendrik Heymanplein; Vijfstraten–singel; Hofstraat; Belseledorp; De Klavers Belsele; -Dries Sinaai; Ten Bos 
Nieuwkerken 
Elke van de borden biedt plaats aan een 14-tal A2 affiches. 
 
Praktisch 
Erkende verenigingen kunnen vanaf 13 oktober 18 affiches binnen brengen (14 effectieve en 4 om eventueel te 
hangen na overplakken) enkel aan het loket van de dienst cultuur. 
Deze zullen met inachtname van het reglement door de stadsdiensten worden aangeplakt. 
In zitting van de gemeenteraad d.d. 24 mei 2007 werd de politieverordening in verband met Het ophalen van afval, het 
achterlaten van (zwerf)vuil en hondenpoep op de openbare weg en het openbaar domein en het reinigen van de 
openbare weg en het openbaar domein  uitgebreid met een aantal artikels rond het aanplakken van affiches. 
 

11. Varia 

Toegankelijkheid voetbalplein: 
Een aanwezig merkt op dat thv de ingang van de nieuwe gebouwen van Herleving Sinaai de boordsteen niet verlaagd 
werd, zodat rolstoelgebruikers het voetbalstadium moeilijk kunnen bereiken. Men is verplicht, doordat de fietsen op 
het voetpad staan, de rijbaan te gebruiken.  
Ook ligt er thv de inrit van het rusthuis een balkje in de goot voor de toegankelijkheid naar het pad richting sporthal. 
Graag deze situatie volledig bekijken, want er is geen verbinding met de straat! 
Opmerking uitbreiding Troelant: 
Ivm de uitbreiding van het jeugdhuis doet een aanwezige zijn beklag over het schrijnend gebrek aan parkeerplaatsen. 
Dit werd vroeger ook al gemeld maar er is niet dadelijk een oplossing voor. 
Toegankelijkheid Deelgemeentehuis: 
Tijdens de opening van 25 jaar „Kunst uit Sinaai‟ werd men geconfronteerd met de ontoegankelijkheid van het 
deelgemeentehuis. De poort waardoor gehandicapten binnen kunnen, was gesloten en het duurde een tijdje vooraleer 
dit probleem opgelost was. De burgemeester moest er zelf voor zorgen en zal een bedanking krijgen. 
Blijkbaar is de poort steeds gesloten => voorstel plaatsen van een bel. 


