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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 6 januari 2009  
                                om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai 

       inaai 
  

We wensen u en uw familie een voorspoedige en actief 2009 
 
Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering; 

 Briefwisseling; 

 Nieuws vanuit WJS; 

 Planning activiteiten 2009; 

 Begroting 2009 door schepen Vercauteren; 

 Opvolging Hooimanstraat; 

 Werkgroep verkeer Sinaai; 

 Nieuws uit de werkgroep cultuur; 

 Mededelingen; 

 Varia; 

  
Na de vergadering wordt u een drankje aangeboden voor het nieuwe jaar. 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 2 december 2008   
Aanwezig: J. De Smedt, E. Aersens, M. Tollenaere, E. De Gendt, B. Claes, P. Van Garsse, J. Smet, T. 
De Beule, M. Nachtegael, E. Van Bocxlaer, W. Vermeiren, M. Rollier, A. Stremersch, P. Van Bossche, G. 
Creve, I. De Block, E. Schelfhout, J. Van der Poel, S. De Beule, T. Foubert, E. Beirens, F. Creve, T. 
Vercauteren, P. Vercauteren, G. Vercauteren, E. De Meester, A. Geerinck, J. Vercauteren, A. Bogaert, S. 
Schelfaut, P. De Malsche, 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 , reageren kan je steeds op dit 
mailadres 
. 

1. Goedkeuring verslag 

Geen opmerkingen.  
 
Opvolging vorig verslag: 
Inbaakgolf: 
Op de gemeenteraad van november heeft korpschef Jack Van Peer toelichting gegeven omtrent de 
inbraakgolf die ter sprake kwam op de vorige dorpsraadvergadering. De korpschef kon melden dat er in 
de periode januari-maart 2008 een opstoot van inbraken werd vastgesteld, en dat er inderdaad ook in 
oktober een nieuwe opstoot was. In totaal werden in 2008 in Sinaai tot nu toe 32 inbraakfeiten 
vastgesteld. Dat komt overeen met 10% van de inbraakfeiten op het grondgebied "Groot Sint-Niklaas". 
Op het vlak van inbraakpreventie heeft de politie een projectmatige aanpak, zowel naar inwoners toe 
(met tips) als naar de dieven (door gerichte acties). De korpschef wist te melden dat ongeveer 20% van 
het totaal van de initiatieven in het kader van inbraakpreventie op Sinaai gericht is. 
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2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  
- Een brief aan het college van Burgemeester en Schepenen waarbij we aandacht vragen voor o.a. 

de nood aan inbraakpreventie na de laatste reeks inbraken, maatregelen ivm de veiligheid 
(schilderen wegmarkeringen, snelheidszones) en de uitbouw van de 11-juli-viering en de 
ondersteuning vanuit de stad hiervoor. 

Inkomende: 
- Een mail van J. De Smedt voor de Werkgroep Leefmilieu Sinaai ivm de toestand van de 

vrijheidsboom op de dries (zie punt 7). 
- Een mail van K. Noppe ivm de participatie van de speelpleinwerking Spenoazi aan de 11-juli-

viering (organiseren van de zondagnamiddag?).  
- Een mail van M. Nachtegael met berichtgeving over de 11-juli-viering (zie ook punt 6). 
- Een mail van M. Nachtegael ivm de stand van zaken van de huisjes aan het deelgemeentehuis 

(zie varia). 
- Een mail van M. Nachtegael ivm de inbraakgolf: de toelichting van korpschef J. Van Peer op de 

gemeenteraad (zie opvolging verslag). 
- Een mail van M. Nachtegael met cijfers over de snelheidsproblematiek in het Wijnveld (zie 

werkgroep verkeer). 
 

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen vertegenwoordiger op de vergadering. 
 

4. 11.11.11-actie 2007: 

De resultaten zijn duidelijk beter dan de vorige jaren (zie tabel).  
De totale opbrengst (omhaling, overschrijvingen, verschillende acties en toelage stad) voor Sint-Niklaas 
25.565,19 euro (de stad geeft 8500 euro aan de globale actie). 
Hierbij de cijfers voor Sinaai: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

totaal 6404,15 6029,71 5698,37 5221,86 5267,2 5935,41 6315,7 6339,5 6611,63 

omhaling 2817,46 2691,7 3295,01 3604,99 3424,57 3130,16 3357,7 3322,46 3551,63 

maaltijd 1303,59 1577,57 1778,36 1416,87 1527,63 1407,75 1642 1787 1565 

bank 2283,1 1760,39 625,00 200 315 1397,5 1306 1230 1495 

 

5. Finse piste;  

Op 17/12 was er een overleg met de burgemeester en de verantwoordelijke schepenen, een afvaardiging 
van de dorpsraad en de voorzitter van de sportraad Sint-Niklaas. Doordat de argumenten voor Sinaai tov 
“de Ster” overtuigend waren, werd op het daaropvolgende schepencollege de Finse piste toegewezen 
aan Sinaai. De aanleg wordt in 2009 gepland (opgenomen in het budget 2009). Aan de verschillende 
actoren wordt gevraagd om met een voorstel te komen => initiatief door de sportdienst?  
 

6. Sinaai kermis/11-juli-viering: 

Iedereen is positief over de verhuis van maandag naar zaterdag (zoals vroeger vermeld was de horeca 
eerder negatief) 
In september is er een overleg geweest met de horeca en waren er enkele afspraken gemaakt. 
De bedoeling is om het ganse WE te versterken door er een extra dag aan toe te voegen. 
Op 17/12 was er een nieuw overleg, waarop de vertegenwoordigers van UNIZO een programma met 
optredens voor de maandag hebben voorgesteld. 
Op 12/01/09 is het volgende overleg gepland, waarbij ook duidelijkheid moet komen over de subsidies 
voor het volledige programma.  
Schepen Van Peteghem meldt dat er op de begrotingspost “kermissen” hetzelfde bedrag als vorig jaar 
wordt voorzien. Grote vraag blijft of er subsidie zal zijn vanuit departement “cultuur” (vorig jaar hebben 
voor het eerst geen subsidie van cultuur gekregen). 
Op een vraag van M. Nachtegael antwoordde schepen Van Daele dat er zeker geen overlapping zal zijn 
met de programmatie Sint-Niklaas <=> Sinaai, dat de rijke traditie van Sinaai niet verloren mag gaan, 
maar ze meldt niets over mogelijke financiële ondersteuning vanuit de dienst cultuur. 
We vernemen dat, zoals vorig jaar, men voor de 11-juli-viering in de stad een beroep doet op de 
programmatie van de VRT nl. “Zo is er maar één”. Dit programma zal doorgaan op vrijdag 10 juli 2009.  
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7. Vrijheidsboom: 

Tijdens het overleg met de burgemeester over de Finse piste en Sinaai kermis kwam ook de toestand 
van de vrijheidsboom aan bod en werd voorgesteld om een werkgroepje op te richten om maatregelen 
voor te stellen ter bescherming van de eik. Het initiatief zal door de dienst milieu genomen worden. 
Johan geeft het advies en standpunt van WLS betreffende de verdere aanpak rond de vrijheidsboom op 
de Dries: 
- Prioritair ziet WLS de afscherming van de wortelzone van de eik voor voertuigen. Hierbij dient gekozen 
te worden voor een efficiënte afscherming die het meest esthetisch verantwoord en het minst opvallend 
is. De wegel kruist weliswaar de wortelzone maar het gebruik ervan door fietsers zou mogelijk moeten 
blijven. Houten paaltjes is een mogelijke oplossing, nadarafsluiting daarentegen kan niet.  
- Vervolgens dringt WLS aan op een deskundig onderzoek naar de huidige (gezondheids)toestand van 
de eik. Onderzoek moet uitwijzen wat de boom aan kan, onder welke omstandigheden en binnen welke 
termijn. Hierdoor kunnen o.a. extra maatregelen verantwoord worden (vb bodemverluchting ) en kan 
eventueel een richtlijn voor de organisatie van evenementen op de Dries opgesteld worden.  
- Tenslotte is WLS van mening dat aansluitend op het onderzoek naar de toestand van de boom dient 
nagedacht te worden over de inhoud van wat we bedoelen met de Dries als dorpsgezicht in Sinaai 
teneinde een visie op te stellen voor de toekomst. Hierbij is het essentieel dat dit onderzoek gestuurd 
wordt door een extern bureau met ruime ervaring in dorpslandschapsontwikkeling. Deze toekomstvisie 
zal dan de leidraad zijn voor latere aanpassingen en ontwikkelingen. 
 

8. Kerstmarkt: 

Alles zit op schema, er zijn 23 standen die hebben toegezegd (enkele die afgezegd hebben werden door 
anderen vervangen). 
De huis aan huis flyers zijn verspreid, de affiches worden verdeeld. 
Budgettair is alles rond. 
Er wordt nadar rond de vrijheidsboom geplaatst, de schikking van de standen zal meer ovaal zijn (ruim 
binnenplein). 
Het stadsmateriaal wordt dit jaar gratis geleverd (volgend jaar moet er 25% betaald worden). 
 

9. Opvolging Hooimanstraat: 

Sinds kort is de straat terug toegankelijk, er moeten nog enkele zaken worden afgewerkt zoals het 
aanbrengen van de grasmatten op de grachtkanten, … 
Het kapelletje is gerenoveerd, de afwatering is via de riolering. 
Er zal een oproep aan de inwoners bezorgd worden met de vraag of er nog opmerkingen zijn. 
Er wordt een opening gepland, de datum is nog niet vastgelegd. 
Opmerkingen: 
- ontbreken aanduidingen/pijlen op de obstakels => gevaarlijke situatie! 
- voorstel: plaatsen van bord asverschuivingen en reflectoren op de stoepranden? 
- er wordt langs de verkeerde zijde van het kapelletje in de straat ingereden => voorstel plaatsen van een 
bord verboden inrit? 
- er zou een oppervlaktewaterriool verstopt zitten => voor oplevering wordt alles gereinigd. Voor de 
toekomst is er een permanent onderhoudsproject afgesproken. 
- het probleem „inrit van een dreef‟ is er afgeschuinde oprit voorzien (zie beslissing schepencollege punt 
12).  
- er worden bijkomende werken uitgevoerd thv de parking van de Chiro 
 

10. Werkgroep verkeer Sinaai: 

Snelheidscontroles in het Wijnveld. 
In 2007 werden er 10 controles uitgevoerd. In totaal werden 4796 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 
78 geverbaliseerd werden. In 2008 (tot eind september) werden er al 18 controles uitgevoerd. In totaal 
werden 8168 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 167geverbaliseerd werden. 
Het aantal controles is dit jaar dus redelijk fors uitgebreid in vergelijking met vorig jaar, en 
verhoudingsgewijze worden er ook meer pv's opgesteld (anders gezegd, er zijn meer overtredingen). 
Opmerkelijk is ook dat er soms meer dan 100 km/u werd gereden! (zie bijlage) 
 

11. Nieuws uit de werkgroep cultuur: 

Op 10/12 is er de algemene vergadering van de Cultuurraad in het nieuwe museum “SteM”. 
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Heemkring „Den Dissel‟: men heeft de toestemming gekregen om de corbillard permanent in de kerk te 
laten staan mits enkele afspraken. Er zal worden nagegaan hoe hij verzekerd kan worden (bespreken op 
de vergadering van VZW Sinaai Leeft => enkele scenario‟s worden al bevraagd). 
Nogmaals werd aandacht gevraagd voor het Tinelconcert in de Catharinakerk Sinaai op 7/12 om 15u. 
 

12. Mededelingen: 

Beslissingen schepencolleges: 
27/10: Goedkeuring verbeteringswerken van de voetwegel tussen Kouterstraat en Burmstraat. 
03/11: rioproject Hooimanstraat: verbreding van het fietspad langsheen Belselebeek (richting sporthal) en 
de verbreding van de toegang landbouwweg Hooimanstraat 53 met aanpassen van de dwarsgracht. 
Mestverwerkingsbedrijf:  
De bestendige deputatie Oost-Vlaanderen heeft de beslissing voor toekenning bouwvergunning 
uitgesteld. 
Vleeshouwersstraat: 
Schepen Van Peteghem meldt dat de bouwvergunning voor de heraanleg is afgekeurd. Men kreeg geen 
afwijking om op bepaalde plaatsen het voetpad te versmallen (verplichting 1,5m breed). => de ganse 
situatie in de Vleeshouwersstraat zal moeten herbekeken worden  
De werkgroep verkeer is vragende partij om samen deze problematiek te bekijken (hebben vroeger reeds 
een voorstel ingediend). 
De schepen meldt dat het deel van de straat en de voetpaden tussen „schoenen De Vos‟ en de inrit 
sporthal door eigen diensten zal kunnen aangelegd worden in 2009. 
 

13. Varia 

+Actiepunt KGV: 
De KGV voert in gans Vlaanderen actie voor de gehandicaptentoiletten die steeds toegankelijk zijn. 
Momenteel zijn er in Sinaai geen voorhanden! Men deelt rollen WC papier uit met hun actie-slogan en 
vragen aan de aanwezigen om een petitie te tekenen.  
Ze vragen tevens om vanuit de Dorpsraad een brief te schrijven naar alle overheidsinstanties om hen te 
wijzen op het ontbreken van gehandicaptentoiletten.  
Voor de toegankelijkheid van de deelgemeentehuis (tijdens de openingsuren) zal er een bel en een 
camera geplaatst worden. 
+M. De Jaeck: ereburger van Sint-Niklaas: 
Op zaterdag 13/12 wordt Maria op het stadhuis van Sint-Niklaas gehuldigd als ereburger van Sint-
Niklaas. 
Op 13/01/09 plant de KVG afdeling Sinaai een huldiging in Sinaai. 
+Film VZW Durme over de natuurgebieden in Sinaai: 
In zomer 2003-2004 zijn er nieuwe beelden gemaakt van alle natuurgebieden in Sinaai, deze beelden 
werden samengebracht op een DVD die nu te verkrijgen bij VZW Durme en in Sinaai in de 
Kernemelkstraat 34. 
+Wildbestand in Heirnisse: 
Op een vraag van een aanwezige meldt de boswachter dat er veel reeën zitten in de Hondsnest. Ze zijn 
via de Heirnisse gekomen en verspreiden zich nu via de Fondatie richting Waterstraat. 
Ook zitten er verschillende vossen. 
De boswachter waarschuwt iedereen om omver gereden wild niet met blote handen aan te raken. 
+Feestverlichting: 
Vorig jaar werd de feestverlichting in de as Hulstbaan-Vleeshouwersstraat door het uitzonderlijk vervoer 
afgereden. De afspraken voor de schadevergoedingen zijn nog niet rond, ondertussen heeft de stad eind 
november eigen feestverlichting aangebracht aan de elektriciteitspalen in de Vleeshouwersstraat, 
Hulstbaan en Sinaaidorp. (Waarvoor dank) 
Het verlichtingscomité staat nog in voor de verlichting rond de Dries. 
+persbericht Frans Heirbaut: 
Beeldhouwer Frans Heirbaut uit Sinaai won op 15 november in Mechelen met zijn beeld van Jan Hoet de 
“prijs Erkenning van Verdienste Ernest Albert 2008”. De dorpsraad feliciteert Frans met zijn prijs. 
+huisjes aan het deelgemeentehuis: 
de stand van zaken (beslissing voorjaar van 2007):  
- de erfpachtovereenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij werd opgezegd (dit betrof de 
woningen met huisnummer 80, 86 en 88), 
- de woning met huisnummer 88 werd in erfpacht gegeven aan het OCMW 
- de woningen met huisnummers 80 en 86 werden zelf aangepakt en krijgen een nader te bepalen 
bestemming. 
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De woning met huisnummer 88 wordt op dit moment door het OCMW met eigen personeel opgeknapt. 
Begin november werd er een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een badkamer en afbraak 
van de 'koterij' in de tuin.  De bedoeling is om deze woning in het voorjaar van 2009 in gebruik te nemen 
als noodwoning. Samen met de woning met huisnummer 90 worden er in Sinaai op die manier twee 
noodwoningen van het OCMW gecreëerd. De woningen met huisnummers 80 en 86 blijven voorlopig 
onaangeroerd. Tegen de zomer van 2009 zou men een ontwerp aan de gemeenteraad willen voorleggen, 
maar uitvoering in 2009 is pas mogelijk indien ook de financiële middelen gevonden worden op de 
investeringsbegroting 2009. Dat laatste is vandaag nog niet helemaal duidelijk 
 
Bijlage: Snelheidscontroles Wijnveld 

2007 
datum begin einde straat t.h.v. aantal 

voertuigen 
aantal  
pv’s 

hoogste 
snelheid 

max 
snelheid 

06-februari-2007 16:15 17:45 Wijnveld  209 570 4 90 50 

14-maart-2007 12:15 13:45 Wijnveld  205 410 9 89 50 

12-juni-2007 13:15 14:45 Wijnveld  195 387 6 71 50 

03-juli-2007 12:15 13:45 Wijnveld  207 380 4 78 50 

11-juli-2007 12:15 13:45 Wijnveld  197 407 11 78 50 

31-juli-2007 8:40 10:00 Wijnveld  205 492 20 85 50 

17-september-2007 15:20 16:45 Wijnveld  209 550 2 85 50 

09-november-2007 10:15 11:50 Wijnveld 125 570 8 74 50 

16-november-2007 10:15 11:45 Wijnveld 126 600 9 77 50 

29-november-2007 15:00 16:30 Wijnveld  197 430 5 82 50 

TOTAAL 4796 78  

2008 TOT EINDE SEPTEMBER 

datum begin einde straat t.h.v. aantal  
voertuigen 

aantal 
pv’s 

hoogste 
snelheid 

max 
snelheid 

12-januari-2008 16:15 17:45 Wijnveld 187 520 2 70 50 

22-januari-2008 10:15 11:30 Wijnveld 205 345 15 87 50 

25-januari-2008 15:25 16:25 Wijnveld 192 470 5 74 50 

31-januari-2008 10:15 11:45 Wijnveld 209 570 6 77 50 

08-februari-2008 14:45 15:45 Wijnveld 241 480 0  50 

12-februari-2008 15:35 16:35 Wijnveld 154 500 6 73 50 

19-februari-2008 13:10 14:40 Wijnveld 213 500 14 100 50 

03-maart-2008 10:30 11:45 Wijnveld 229 375 8 80 50 

06-april-2008 16:05 17:35 Wijnveld 70 550 14 85 50 

09-april-2008 8:15 9:45 Wijnveld 62 720 15 83 50 

15-april-2008 10:15 11:45 Wijnveld 209 450 6 101 50 

19-april-2008 8:15 9:45 Wijnveld 197 418 26 95 50 

26-mei-2008 15:05 16:05 Wijnveld 157 370 13 78 50 

07-juli-2008 16:00 16:30 Wijnveld 171 250 1 75 50 

24-juli-2008 14:55 15:55 Wijnveld 161 250 16 79 50 

02-augustus-2008 14:35 15:35 Wijnveld 231 450 7 87 50 

26-augustus-2008 13:25 14:25 Wijnveld 227 350 4 79 50 

19-september-2008 13:15 14:45 Wijnveld 83 600 9 77 50 

TOTAAL 8168 167  

 

 


