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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 2 juni 2009  
                                om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai 

       inaai 
  
 

Op het voorlopige agenda staan volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag en briefwisseling; 
2. Jeugd: 

a. Nieuws: 
b. Varia: 

3. Milieu: 
a. Opvolging toestand vrijboom: 
b. Varia: 

4. verkeer: 
a. Opvolging Luitentuitstraat: 
b. Varia: 

5. Cultuur: 
a. “Een thuis voor een beeld: 
b. “Sinaai kermist”: 
c. Varia: 

6. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 
7. Varia. 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

  
 VERSLAG van de vergadering van 5 mei 2009   
Aanwezig:. S. Schelfaut, E. Aerssens, E. De Gendt, M. Tollenaere, J. Tansens, I. Meeussen,  G. Flies, L 
De Vlaminck, P. Van Bossche, R. Eeckhoudt, M. Rollier, M. Raes, A. Bogaert, G. De Blieck, L. Heyens, , 
E. De Meester, E. Meul, P Van Damme, T. Foubert, F. Creve, W . Vermeiren, J. Van de Wiele, J. 
Vercauteren, P. De Tender, L. Beirnaert, D. Demeyer, J. Braem, schepen Heynderickx. 
Pers: S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk). 
 

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  

ALGEMEEN 
Agenda en verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be , reageren kan je steeds via e-mail 
 

1. Goedkeuring verslag 

Opvolging vorig verslag: Heirstraat is goed aangepakt met het aanbrengen van steenslag naast de 
rijbaan. 
 

2. Briefwisseling: 

Uitgaande:  

 Mail naar het schepencollege waarin we aandacht vragen voor de toegankelijkheid van openbare 
toiletten voor personen met een handicap (ondersteuning actie KVG Sinaai).  

 
Inkomende: 

- Mail van F;De Beleyr (Raaklijn Belsele) ivm de verharding wegels Bezenkoek met de definitieve 
versie van de petitie en info over het overleg met de burgemeester en bevoegde schepenen. (zie 
punt 4) 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
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- Mail van P. Van Garsse ivm de Sneukeltocht van de Landelijke Gilde Sinaai (doorgestuurd via 
mail naar de leden). 

- Een brief van schepen De Meyer als reactie op ons schrijven ivm de toegankelijkheid van 
openbare toiletten. Hij meldt dat in de plannen van herinrichting deelgemeentehuis er een toilet 
geplaatst wordt voor mindervaliden. Opmerking uit de vergadering: OK, er komt een aangepast 
toilet maar wanneer kan men er gebruik van maken? Enkel tijdens de openingsuren van het 
deelgemeentehuis, wat op de andere momenten? Zal het ook langs de buitenzijde aangekondigd 
worden zodat men weet dat er een dergelijk toilet aanwezig is.   

- Een mail ivm de opvolging van de concessie van de uitbating van de sporthal, de huidige 
uitbaders stoppen eind juni => komt er opvolging? 

- Een bericht ivm het inrichten van een speelstraat => info op de jeugddienst van het stad tel. 03 
760 91 59 of e-mail jeugd@sint-niklaas.be   

-  

3. Nieuws vanuit WJS: 

Geen nieuws.  
 

4. Stand van zaken verharding wegel Bezenkoek: schepen Heynderickx: 

Schepen Heynderickx komt namens het schepencollege toelichting geven hoe de werken zijn verlopen. 
Er is aan alle diensten advies gevraagd en iedereen heeft gunstig advies gegeven. Hij stelt dat bij de 
uitvoering van de werken het college ter goeder trouw heeft gehandeld, maar dat het college ook wat 
ontgoocheld is over de uitvoering. Het werk is niet uitgevoerd zoals afgesproken (moest dieper 
uitgegraven zijn zodat de wegel gelijk met en niet boven het bestaand pad ligt en ook de samenstelling is 
iets anders dan in de collegebeslissing). Uit het advies bleek dat er geen bouwvergunning nodig was, wat 
nu door de milieuverenigingen wordt  in vraag gesteld => het college laat nu juridisch onderzoeken of het 
wel noodzakelijk was en zal dan de nodige stappen zetten.  
Zoals in vorig verslag vermeld hebben verschillende milieuverenigingen zich verenigd, een PV laten 
opmaken en een bezwaarschrift ingediend.  
Er is reeds een overleg geweest met de burgemeester  Willockx, schepen De Meyer,  schepen 
Heynderickx, enkele bevoegde ambtenaren en een uitgebreide delegatie van de milieuverenigingen. 
Deze vergadering is moeilijk verlopen want de standpunten lagen ver uiteen. Afgesproken wordt dat alle 
argumenten zullen nagegaan worden. 
Aanwezigen merkten op dat de huidige toestand wel niet in het landschap past, maar dat het momenteel 
wel goed fietsen is op deze wegel, ongeacht of hij illegaal is of niet. 
 

5. “Een thuis voor een beeld”: 

 Dit is een initiatief van radio2 ism het provinciebestuur, waarbij jaarlijks een dorp/stad wordt uitgekozen 
om een kunstwerk te plaatsen. Dorp/stad moeten zich kandidaat stellen, een plek aanduiden waar het 
beeld zal geplaatst worden en een jury zal beoordelen of men in aanmerking komt voor de finale. Dit is 
het maken van een radioprogramma van 1 uur waarin dorp/stad zich voorstelt, argumenteert waarom het 
beeld op die plaats hoort en dit alles omkadert met muziek.  
Enkele jaren geleden heeft de stad zich kandidaat gesteld (op onze vraag) voor de “wenende ent” maar 
zijn we niet in de finale geraakt. Dit jaar hebben we na overleg met de VZW Sinaai leeft, “Kunst uit Sinaai” 
en de deelcultuurraad de beslissing genomen om bij het stadsbestuur opnieuw kandidaat te stellen voor 
het nieuwe beeld “Free Foxes” van Caroline Coolen. Als locatie wordt de dijk aan het pompgemaal 
voorgesteld. Het schepencollege heeft onze vraag positief beantwoord en zal zich kandidaat stellen. Op 
18/05 zal de jury de locaties beoordelen en zullen we weten of we in de finale zitten. Is dit het geval dan 
zullen we in actie moeten komen!! => Zie in bijlage de beslissing!  
 

6. verslag algemene vergadering „vzw Sinaai Leeft‟: 

Het kasverslag werd overlopen. 
Ivm de corbillard  zijn er onderhandelingen met de kerkfabriek over o.a. de verzekering en het onderhoud. 
Afschermingspanelen zijn gemaakt. 
Deelgemeentehuis/dorpshuis: beheer moet nog met de bevoegde schepen worden besproken. 
Verzekeringsluik voor de vrijwilligers => zoals vorig jaar doen we weer een beroep op de gratis 
verzekering via de provincie en zullen we extra dagen bijkopen. 
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7. Opvolging toestand vrijboom: 

Officieel is er nog geen informatie doorgegeven, maar via informele contacten wordt gemeld dat de 
toestand van de boom nog niet dramatisch zou zijn; wel moet er dringend iets gedaan worden aan de 
compactheid van de grond op de Dries. Vervolg op volgende vergadering. 
 

8. Opvolging “Sinaai kermist”: 

Er is een eerste vergadering geweest met de deelnemende verenigingen om het programma voor te 
stellen en de eerste afspraken te maken. Op 10/06 zullen verdere afspraken gemaakt worden.  
De contracten met de optredende artiesten zijn reeds getekend. 
Wordt vervolgd. 
 

9. Nieuws uit de werkgroep cultuur: 

Geen bijkomende zaken. 
 

10. Mededelingen: 

Schepencollegeverslagen: (info betreffende Sinaai) 
CBS 6/4/09 
-Voor verschillende buurtgerichte acties van wijken in Sinaai werd via cultuur een subsidie van 100 euro 
goedgekeurd. 
-Ivm natuurbehoud werden aan de VZW Durme subsidies goedgekeurd voor aankoop van weiland en 
bossen. 
-eindafrekening rioproject Hooimanstraat 2.497.383,03 euro (toewijzingsbedrag werd met 43% 
overschreden!) 
CBS 30/03/2009 
-goedkeuring budget voor programma  Sinaai kermis maandag (6.222 euro) 
-het in erfpacht geven van de woningen 80 en 86 aan het OCMW Sint-Niklaas. 
CBS 16/03/2009 
-Organisatie 11-juli-viering Sinaai:  
  Activiteit wordt opgenomen in het kermisprogramma 
  PA-installatie via stad (1815 euro) 
  Subsidie voor artiesten en catering: 8000 euro. 
-toestemming aan het feestcomité Duizend Appels om een tent in het bos te zetten tijdens de kermis. 
-Voor verschillende buurtgerichte acties van wijken in Sinaai werd via cultuur een subsidie van 100 euro 
goedgekeurd. 
 

11. Varia 

Hooimanstraat: 
Loszittend deksel op het fietspad voorbij de Belselebeek richting station (moet regelmatig op zijn plaats 
gelegd worden)  
Verkeer Luitentuit: 
Eind april hebben inwoners van de Luitentuitstraat actie gevoerd in hun straat en ze komen nu op de 
vergadering hun verhaal doen. Men heeft twee  grote opmerkingen nl.  
één: de slechte staat van de straat en de bermen.  Recent had een tractor hierdooreen klapband. Bij 
regenweer zijn de putten gevuld en is het erg gevaarlijk (hoe diep?) => gebrek aan afwatering! 
Opvliegende kiezel die beschadiging geeft aan voertuigen die op de oprit geparkeerd zijn. 
Scheurende muren in bepaalde woning. 
twee: extra verkeer + vrachtwagens die momenteel de straat terroriseren door zich niet aan de snelheid 
te houden en vanaf 3 –4u door de straat “vliegen”. Mensen en vooral kleine kinderen worden om 3 uur uit 
hun slaap “gerammeld”. 
Het is vooral zéér druk tijdens de ochtend- en avondspits waarbij er met hoge snelheid door de straat 
wordt gereden. Vraag snelheidcontroles (er zijn er momenteel reeds uitgevoerd). 
Vrachtwagens rijden langs de verkeerde zijde van de rotonde aan de inrit van de straat!! 
Voorstel oplossingen op korte termijn: 
-aanpassingen om de snelheid te verminderen => asverschuiving/sas aanleggen met verkeerslichten 
-betonstroken naast asfalt (op de plaats van de kassei) => veilig wegdek! 
-vooral vraag tot een grondig gesprek met de bevoegde schepenen (Van Eynde en Van Peteghem) over 
hoe het verder moet. 
Opmerkingen uit vergadering: huidige verkeerstoestand hangt samen met de werken aan het kruispunt 
N70/schrijbergstraat en is dus waarschijnlijk tijdelijk. Ook andere straten ondervinden hiervan hinder. 
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In toekomstplanning zal via de zoneringswerken voor de rioleringen Sinaai zowel de bovenlaag als de 
onderlaag worden aangepakt => planning op lange termijn!  
Wapenaerteinde: 
Het tweede gedeelde met de betonbaan ligt er gevaarlijk bij door omhoogzittende stukken betonplaat => 
vraag om bord te plaatsen „gevaarlijke weg‟. Is er binnen openbare werken een planning voor de aanpak 
van dit probleem? 
 
 

Thuis voor een Beeld : de finalisten zijn gekend ! 

 

Onze wedstrijd Een Thuis voor een beeld is dit jaar aan zijn 15de editie 
toe ! En ook nu willen we samen met de Provincie Oost-Vlaanderen weer een 

indrukwekkend beeld van 50.000 euro een thuis geven in een Oost-Vlaamse 
gemeente. 

En de finalisten zijn gekend: Herzele, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas 
(Sinaai) zijn de drie gemeenten die zullen streven om het beeld op hun 
plekje te krijgen. 

Met onze wedstrijd willen we uiteindelijk een grote openluchtkunstcollectie 
samenstellen in Oost-Vlaanderen.  

Dit jaar is gekozen voor het beeld Free Foxes van kunstenares Caroline 

Coolen. Het beeld stelt een landschap voor met een menselijke figuur en 
drie vossen. En het wordt uitgevoerd in brons. De kunstenares vond haar 

inspiratie afgelopen zomer tijdens een expeditie naar het noordpoolgebied, 
waar ze onder de indruk was van de bergen, stenen, mossen, vossen en 

rendieren.  
Op dinsdag 19 mei ging de jury langs de 9 gemeenten die uit de selectie zijn 

gekomen. Dit jaar zijn dat: Destelbergen, Zwalm (Sint-Blasius-Boekel), 
Lierde (Deftinge), Herzele (Sint-Antelinks), Berlare, Kruibeke, Sint-

Niklaas, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk) en Kaprijke.  
De drie finalisten krijgen uiteindelijk de kans om tijdens onze finaleweek 

eind juni hun plekje met ijzersterke argumenten en een flinke portie 
creativiteit te komen verdedigen in onze studio 3 in Gent tijdens hun eigen 

live-uitzending. Op 29 juni maken we de winnaar bekend. In september 
wordt het beeld geplaatst in de winnende gemeente tijdens een groot feest.  

Dit zijn de winnaars van de voorbije jaren : Assenede, Dendermonde, 

Evergem, Geraardsbergen, Haaltert, Lokeren, Lovendegem, Maldegem, 
Oudenaarde, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, 

Waasmunster en Wetteren. 


