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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 2 december 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; 

 Sinaai kermis/11-juli-viering; 

 Vrijheidsboom 

 11.11.11-actie 2008; 

 Kerstmarkt; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia: “Dorp in de kijker” A. Geerinck; 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
VERSLAG van de vergadering van 4 november 2008   
Aanwezig: S. Schelfaut, E. Aerssens, M. Tollenaere, E. De Gendt, J. Smet, M. Nachtegael, F. Creve, T. De Beule, G. 
De Blieck, A. De Tender, L. Heyens, R. De Vlieger, O. De Cock, G. Smet, L.Beirnaert, M. Rollier, W. Vermeiren, H. 
Vercammen, E. Bogaert, A. Stremersch, H. Coddens, E. Meul, schepen Van Eynde. 
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 vorig verslag: Bevlagging is weggenomen => Dank aan de medewerkers. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- /. 

Inkomende: 
- Mail ivm de kerstmarkt: Schepen Van Petegehem meldt dat het schepencollege beslist heeft om aan de 

organisatoren van de kerstmarkten hun materiaal gratis ter beschikking te geven. 
- Een uitnodiging tot deelname aan de quiz “de slimste straat van Sint-Niklaas” => werd doorgestuurd via mail 

naar ons ledenbestand. 
- De folder voor de kermis en jaarmarkt van Belsele georganiseerd door het 11.11.11-comité. 

 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
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4. Finse looppiste: 

Het overleg gepland tussen Stadsbestuur, sportwerkgroep en Dorpsraad is gepland op 17/11/2008 om 18u met 
daarna een overleg met UNIZO over de juli-kermis Sinaai. 
 

5. 11.11.11-Actie 2008: 

Het eerste deel van de actie, nl. de solidariteitsbrunch is gepasseerd, in het WE van 8 -11/11 is er de traditionele 
deur-aan-deur actie waarbij er weer getracht worden om aan elke deur aan te bellen. 
Op de brunch waren 159 volwassene en 6 kinderen aanwezig. De opbrengst was 1565 euro (ong. 150 euro minder 
dan in 2007). 
 

6. Kerstmarkt 2008:  

Op zaterdag 13/12/2008 is er de volgende editie van de kerstmarkt in Sinaai. 
Op 29/9 was er de voorbereidende vergadering:  
Niet alle standhouders van vorig jaar waren aanwezig.  
De knelpunten van vorig jaar werden besproken.  
14 standen hebben al definitief toegezegd, via een telefoonactie zal er getracht worden om 20 standen te bemannen. 
Budgettair is alles op schema.  
Alle materiaal is gereserveerd. 
Aan de marktleider zal nagevraagd worden waar men de kerstboom zal plaatsen => van belang voor het opmaken 
van het schema voor de standen. 
De organisatoren zullen verzekerd worden via de vrijwilligersverzekering van de provincie. 
 

7. Opvolging Hooimanstraat; 

Het leggen van de kasseien is ver gedaan (nog ongeveer 100 meter). 
Het kapelletje staat in de steigers en wordt door de stadsdiensten hersteld.  
Enkele vragen van vorige vergaderingen worden de komende maand aangepakt (voetweg naast chiro-lokaal, gracht 
naast dreef, …) 
 

8. Verkeer: 

Op de vergadering wordt nogmaals gevraagd om dringend de “straatbeschildering” uit te voren nu de donkere 
maanden in aantocht zijn. Schepen Van Eynde zal de bevoegde aannemer contacteren om met hoogdringendheid 
deze werken uit te voeren. 
Men merkt op dat in het Wijnveld thv de slagerij Wijnveld soms gevaarlijke situatie ontstaan omdat bestuurders 
richting Sinaai centrum op de volledige betonstrook blijven rijden (terwijl ze deels op de halve en deels op deze 
volledig strook moeten rijden), wat voor het tegenliggend verkeer voor problemen zorgt. Vraag om dit te bekijken met 
de verkeersdienst => schepen Van Eynde zal dit meenemen. 
Hierbij aansluitend meldt men dat er veel te snel gereden wordt in het Wijnveld => schepen Van Eynde zegt dat het 
mobiele automatische snelheidaanduidingsbord ook in het Wijnveld wordt geplaatst en dat er nu al regelmatig 
snelheidscontroles gebeuren. 
Volgend jaar wordt er op gemeentelijk niveau een snelheidsplan opgemaakt waarbij voor elke straat de snelheid zal 
bekeken worden. 
Thv  het zebrapad aan ’t Wijntje werd voetpadverlichting geplaatst zodat men duidelijk het voetpad ziet. 
 
Iemand meldt dat er regelmatig een parkeerprobleem is in de Loverkenslaan. Als inwoners bezoek hebben moeten 
deze personen op straat parkeren, wat in de smalle straat problemen kan geven. => voorstel: men moet duidelijker de 
beschikbare parkeerplaatsen in de Franciscuslaan aanduiden die op korte afstand liggen van de Loverkenslaan. 
 

9. Deel-culturele raad: 

Op 26/10 was er een evaluatie met de deelnemende verenigingen. 
Zoals elk jaar wordt de winst verdeeld onder de verenigingen => iedereen was tevreden. 
Algemeen wordt de verhuis naar de Dries en de combinatie met het vuurwerk als positief ervaren. 
Enkele praktische zaken (o.a. drankkaarten, opstelling podium, dranktenten, …) werden geëvalueerd. 
Ivm editie 2009 waarbij onze viering op 11 juli valt wordt er gevraagd om de combinatie met het vuurwerk te behouden 
(viering Vlaamse gemeenschap!!). 
 

9. Werkgroep verkeer 

Niet samengekomen. 
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10. Mededelingen:  

De werken aan de kassei in de Waterstraat werden goedgekeurd op de gemeenteraad van oktober 2008. 
De Loverkenslaan heeft toestemming gekregen om de straat verkeersvrij te maken om een nieuwjaarsdrink te 
organiseren. 
 

11. Varia 

Inbraakplaag Sinaai: 
De laatste tijd merken we dat er in Sinaai weer op verschillende plaatsen is ingebroken. De vraag is wat kunnen we 
doen, preventief onze woning omvormen tot een burcht? Iemand stelt om preventief controles te doen van voertuigen 
op de uitvalswegen van Sinaai om zo de inbrekers af te schrikken. 
Schepen Van Eynde meldt dat dit nu al gebeurt. 
Er zal contact opgenomen worden met de politiecommissaris. 
 
24uur Stappen Sofhea: 
Deze actie was ook dit jaar een succes, men heeft 7500 euro kunnen overhandigen aan prof. Bogaerts. Het geld zal 
gebruikt worden voor het verder uitbouwen van de bloedbank  
 
Tinelproject: 

.  

 
Kerkhofwegel: 
Hernieuwde vraag tot het plaatsen van een afsluiting naast de diepe beek. Is vroeger reeds bekeken en het 
polderbestuur adviseerde positief, maar het schepencollege volgde dit niet vanuit milieuredenen 
 
Halloweentocht: 

Er waren 1200 vertrekkers voor deze tocht. 
Deze organisatie is zoals bij de 11-juli-viering enkel mogelijk door een samenwerking met verschillende verenigingen 
(landelijke gilde, UNIZO en de jeugdverenigingen) 


