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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 5 januari 2010  
                                om 20u in het BUURTHUIS Vleeshouwerstraat Sinaai 
       inaai 
  
 

We wensen u en uw familie een voorspoedig en actief 2010! 
 
Burgemeester Willockx zal op deze eerste vergadering van 2010 aanwezig zijn.  
Op de voorlopige agenda staan volgende punten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. Jeugd: 

a. Voorstelling nieuwe medewerkster ven het jeugdhuis Troelant 
b. Nieuws 
c. Varia: 

3. Openbare werken: 
a. Vleeshouwersstraat: stand van zaken 
b. varia 

4. verkeer: 
a. Luitentuitstraat: opvolging 
b. Wijnveld: opvolging 
c. Varia: 

5. Openbare gebouwen: 
a. Opvolging renovatie deelgemeentehuis 
b. Varia: 

6. Sociale zaken: 
a. varia 

7. Cultuur: 
a. Sinaai kermist: 
b. Varia: 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 
9. Varia 

a. Planning 2010. 

De VZW “Sinaai Leeft” biedt een nieuwjaarsdrankje aan. 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

 
VERSLAG van de vergadering van 1 december 2009   
Aanwezig: S. Schelfaut, A. Bogaert, M. Nachtegael, M Tollenaere, E. De Gendt, J. Braem, L. De Vlaminck, D. De 
Meyer, G. Smet, A. De Tender, F. Creve, M.Rollier, G. DeBlieck, A. Sluyter, A. Smet, G. Smet, B. De Cock, D. 
DeSmet, E. Van Bocxlaer, P. Van Bossche, T. De Beule,T. Tansens, L. Heyens, E.Beirens, G. Vercauteren, A. 
Geerinck, A. Van Goethem, E.Aerssens, J. Smet, G. Flies, N. Maes, R. Eeckhoudt, A. Stremersch, S. Van der Poel, 
E. Schelfaut, A. Van Rumst, T. Foubert, Y. Van Acker, B. Claes, P. Van Garsse, W. Vermeiren, E. Meul. 
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 kun je op dit mailadres. 
 

1. Goedkeuring verslag + briefwisseling 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
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Enkele aanvullingen/bemerkingen bij het verslag door F .Brokken: 
1. Ruiterpad Burmstraat/Kouterstraat: er dient enkel een regulariserende bouwvergunning te worden aangevraagd 
voor een traject van 75 meter, dus niet voor het gehele werk dat in totaal ca. 1.500 meter lang is. 
2. Dorpshuis Sinaai: het voorgestelde systeem (zoals bij het buurthuis) is niet strijdig met de Europese subsidie, het 
komt er alleen op aan een maximale inbreng en betrokkenheid van de dorpsgemeenschap in dit project te realiseren. 
Briefwisseling: 
Uitgaande: 

- Een mail met in bijlage het ingescande artikel ivm een mestverwerkingsbedrijf in Lembeke. 
Inkomende mails: 

- Ivm het Wijnveld: K. Joos: een verslag van het plaatsbezoek 
- Ivm de Luitentuitstraat: J. Tansens: een infobrief voor de inwoners van de straat.  
- Ivm het mestverwerkingsbedrijf in de Weimanstraat: T. Neels: het besluit van prov. Deputatie ivm de 

milieuvergunning, het advies van de provinciale milieuvergunningcommissie van 5/2/08 en het advies van de 
gewestelijke milieuvergunningcommissie van 16/10/08.  

- Ivm snelheidcontrole Luitentuitstraat en Hooimanstraat: M. Nachtegael.  
- Ivm bespreking Hooimanstraat op de gemeenteraad: M. Nachtegael.  
- Ivm erbarmelijks staat van de Bockwegel: E. Van Poucke. 

2. Jeugd 

Nieuws: 
WJS: /. 
Jeugdhuis Troelant:  De nieuwe medewerkster van het jeugdhuis, Ellis Vael, is gestart en zal zich op de vergadering 
van 5 januari 2010 komen voorstellen. 
Op zaterdag 12/12 tijdens de kerstmarkt op de Dries van Sinaai houdt Jeugdhuis Troelant een eigen Glazen Huis 
open! Vanaf 12u is iedereen van harte welkom om een plaatje aan te vragen tegen een vrije bijdrage of om te komen 
supporteren. De presentatoren die het Glazen Huis bemannen zijn: Raf Demeuricie, Hans Van Poucke en Stefan 
Creve. 
Na de kerstmarkt is er aansluitend de Music For Life fuif in het Troelant. De volledige opbrengst van deze actie zal 
integraal gaan naar de actie "Music For Life" ten voordele van het Rode Kruis, dit jaar voor e bestrijding van malaria. 
Varia: / 

3. Openbare werken: 

Vleeshouwersstraat: 
Na de opmerkelijke uitspraak ivm parkeerplaatsen voor het buurthuis vorige vergadering en de ontstane commotie 
meldt schepen Van Eynde dat er nog geen verdere beslissingen zijn genomen over de verdere afhandeling van dit 
dossier => wordt vervolgd.   
Varia: / 

4. verkeer 

Hooimanstraat: verkeerstelling: (cijfers 21-28 oktober 2009): 
- Het aantal voertuigen ligt in beide richtingen ongeveer gelijk: 3428 richting station en 3504 richting 
Vleeshouwersstraat. Dat is minder dan bij de eerste telling (april 2009); toen werden respectievelijk 3917 en 3911 
voertuigen geteld. 
- Het aandeel personenauto's is groter dan bij de tellingen in het voorjaar: nu respectievelijk 93,7% en 90,2% van alle 
verkeer, tegenover 81% en 84,1% in april.  
- De zogenaamde V85-grens is ongeveer gelijk gebleven: 85% van alle personenwagens rijdt niet sneller dan 52-54 
km/u. 
- De maximaal opgemeten snelheid in beide richtingen bedroeg 87 km/u. Is vergelijkbaar met de vorige telling.  
- De piekperiode richting station situeert zich tussen 8 en 9 uur, met bijna 50 voertuigen per uur. Tussen 17 en 19 uur 
is daar een tweede piek met iets meer dan 40 voertuigen per uur.   
- De piekperiode richting Vleeshouwersstraat situeert zich tussen dezelfde uren, met respectievelijk ongeveer 35 en 
50 voertuigen per uur.  
Samengevat kan gesteld worden dat de resultaten vergelijkbaar zijn met die van april, met dat verschil dat het aantal 
voertuigen licht is gedaald (daling van ongeveer 400 voertuigen op weekbasis in elke richting) en dat het aandeel 
personenwagens groter is (of anders gezegd, dat het aandeel vrachtwagens kleiner is). 
Luitentuitstraat: (cijfers 12-19 november 2009):  
- Het aantal voertuigen ligt in beide richtingen ongeveer gelijk: 6316 richting Hulstbaan en 6052 richting Waasmunster. 
Dat is zeker een behoorlijk aantal. 
- Het aandeel personenauto's bedraagt 89,1% richting Hulstbaan en 95,9% richting Waasmunster. Het aandeel 
vrachtverkeer is tamelijk beperkt volgens deze cijfers: respectievelijk 1,8% en 3,1% naargelang de richting.  
- De zogenaamde V85-grens (dit is de snelheid waar 85% van de voertuigen onder blijft) is voor personenwagens in 
beide richtingen 66 km/u.  
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- Opmerkelijk zijn de maximaal opgemeten snelheden: 117 km/u richting Hulstbaan en 111 km/u richting 
Waasmunster. Uit de grafieken blijkt dat respectievelijk 39 en 34 voertuigen in die week een snelheid hebben gehaald 
die hoger ligt dan 90 km/u. Procentueel gezien is dat 0,6% van het totaal aantal voertuigen.  
Op vrijdag 4/12 is er een plaatsbezoek voorzien met het Intern Verkeersoverleg omstreeks 10u15. 
Voorstel uit de vergadering: er een knip op zetten zodat er geen doorgaand verkeer kan!  
Probleem: uitrit Luitentuitstraat: Het bushokje is nog steeds niet verplaatst en door de reclame op het zijpaneel is er 
weinig overzicht!  
Wijnveld:.  
Er zijn flipflaps geplaatst. Er is aan de palmboom in het Wijnveld een bord geplaatst dat oplicht wanneer je te snel 
rijdt. 
Er zal een voorstel uitgewerkt worden om fietspad te verleggen naar de plaats van het huidige voetpad, dat vervangen 
wordt door een pad in het bos (zonder dat er bomen worden gekapt). Op de plaats van het huidige fietspad komt een 
parkeerstrook. Dit zal voorgelegd worden aan het schepencollege. 
Er zal ook nagegaan worden om vierkante platen (schildpadruggen?) te leggen als snelheidsremmers.  
De beide voorstellen moeten nog geëvalueerd worden door de bevoegde diensten.  
Opmerkelijk is dat het effect van het snelheidsbord stilaan verdwijnt. Men behoudt zijn snelheid ook al flikkert het bord 
=> voorstel snelheidsmeting koppelen aan rood licht (te snel => stoppen!) => zie “Boom Ter Hagen”. 
Voorbije zondag zijn er weer enkele spiegels afgereden van geparkeerd wagens thv zaal Toon. 
Varia:  
Vanuit de wijkwerking Neerstraat heeft men aan het schepencollege gevraagd om de fietswegel tussen de Neerstraat 
en het kerkhof op te kuisen. Dit pad was bijna niet meer berijdbaar. Dit is inmiddels gebeurd, maar door de opkuis is 
de wegel meer een modderpad dan een fietspad geworden, mede door het zeer slecht weer van de laatste weken. Nu 
is de vraag om hier een nieuwe verharding te voorzien?  
Er is ook gevraagd om in de Neerstraat een verkeersbord (aandacht kruising fietspad?) te zetten bij de aansluiting 
met de fietswegel. Enkele weken terug was er bijna een ongeval met een fietser die plots uit de wegel kwam en een 
autobestuurder die deze niet opgemerkt had. De fietser moet uiteraard voorrang verlenen, maar het zou voor de 
automobilisten een verwittiging zijn dat hier een fietswegel op de rijbaan uitkomt. Ook is het verkeersbord (geen 
toegang voor motoren) vooraan in de wegel verdwenen. 

5. Openbare gebouwen 

Opvolging renovatie deelgemeentehuis: 
De werken zijn gestart. 
Een aanwezige merkt op dat de aannemer het volledige voetpad voor het deelgemeentehuis heeft afgezet met Heras-
hekkens waardoor voetgangers en rolstoelgebruikers van het voetpad moeten op de rijbaan wat tot gevaarlijke 
situaties kan leiden (wachtende bus en doorgaand verkeer) => wordt doorgegeven!  
Varia:/ 

6. Sociale zaken: 

11.11.11-actie: 
Op 8 november ging in het parochiehuis onze alom gesmaakte brunch-met-een-exotisch-tintje door. Die was weer 
bijzonder gevarieerd en verrassend. Alle deelnemers gingen tevreden naar huis en wij telden 1.616 EUR aan 
opbrengst. Nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwillige medewerkers, want zonder hun inzet was dit niet mogelijk! Voor 
het eerst kwamen ook enkele mensen zonder papieren onze keukenploeg versterken, meer bepaald twee 
sprankelende jongedames uit Ethiopië, zodat  er multicultureel afgewassen kon worden.   
Het weekend daarna ging weer een ploeg op pad om de gekende omslagen met uw bijdrage op te halen. Voor het 
eerst konden we wegens gebrek aan voldoende medewerkers echter niet meer alle straten omhalen. En dat vinden 
we bijzonder jammer, temeer omdat we merken dat bij heel wat mensen de gekende enveloppe klaar staat als we 
aanbellen. Maar de huidige ploeg kan er geen straten bij nemen. Daarom: een bijzondere oproep aan geëngageerde 
inwoners van de Luitentuitstraat, de Vleeshouwersstraat, Stenenmuurstraat en de Puiveldestraat (ook anderen zijn 
natuurlijk welkom) voor november 2010: we hebben jullie nodig!!  
Dank zij uw vrijgevigheid konden we toch nog 3.105,87 EUR bij de opbrengst van de maaltijd tellen. Daar kwamen in 
de loop van november en december nog 1.370 EUR aan overschrijvingen bij, zodat we in december op een 
totaalbedrag van 6.077,87 EUR konden afklokken. Dat is een kleine 500 EUR minder dan vorig jaar, voor en groot 
deel te wijten aan het feit dat niet alle straten werden omgehaald. Maar natuurlijk is dat nog altijd een fantastisch 
bedrag! 
Varia:/ 

7. Cultuur: 

Kerstmarkt: 
Op 12/12 is er terug de Kerstmarkt op de Dries Sinaai met een twintigtal standen die hun waar aan de bezoekers 
zullen aanbieden. Iedereen is welkom. Dank aan de organisatoren Peter en Bart. 
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Voor het deelgemeentehuis zal er een parkeerverbod gelden om de WC-wagen te plaatsen. Men vraagt om eveneens 
de poort van het deelgemeentehuis te openen zodat de personen met een handicap het aangepaste toilet in het 
deelgemeentehuis kunnen gebruiken (wordt gevraagd). 
Varia: 
11-juli-viering: Er is een overleg gepland op 7/12 met schepen Van Peteghem 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 
CBS 19 oktober 2009 

- Het college beslist het leuren op kruispunten in de toekomst voor alle partijen te verbieden. 
- Belastingen: toelating aan werkgroep jeugd Sinaai voor speldag op Dries nav “Kristus Koningfeest” op zondag 22 
november 2009  
- Openbaar vervoer: gratis openbaar vervoer tijdens oudejaarsnacht 2009-2010 
- Gebouweninfrastructuur: herinrichting gemeentehuis Sinaai:  werken worden toegewijzen aan Dynabo nv, 
Molendreef 23, 9250 Waasmunster 
CBS 26 oktober 2009 

- Leveringen en diensten: Dorpsraad Sinaai: aankoop papier voor drukken tijdschrift van Info Sinaai voor de 
Dorpsraad Sinaai  
- Belastingen: toelating aan Sinaai Leeft vzw voor het organiseren van de kerstmarkt op de Dries van vrijdag 11 tot en 
met zondag 13 december 2009  
- Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie van 100 EUR voor buurtgerichte actie aan Sinaai Leeft vzw voor de 
kerstmarkt. 
CBS 9 november 2009 

- Toerisme: vastlegging data voor lentemarkt in Sint-Niklaas en bloemenmarkten in deelgemeenten in 2010 => 
zaterdag 8 mei: Sinaai (Dries): 13-16 uur 
- Tijdelijke privatisering: toelating aan Kon. Sport- en Feestkomitee Duizendappels tot plaatsen kerststal aan domein 
van de paters aan Wijnveld/Hooimanstraat 
- Sportcentra: sportcentrum Ter Beke: aanleg Finse piste: opmaak technisch verslag  
CBS 16 november 2009 

- Cultuur: organisatie 11-juliviering 2009 te Sinaai: betaalbaarstelling deel subsidie Het college besliste in zitting van 
16 maart 2009 om in 2009 de traditionele 11-juliviering in Sinaai te integreren in het kermisprogramma, en dit op 
zaterdag 11 juli 2009 op de Dries. Het college besliste eveneens aan de Dorpsraad Sinaai (“werkgroep 11 juli”) te 
vragen de organisatie van deze 11-juliviering op zich te nemen. 
Het college besliste in voormelde zitting voor de totaliteit van de optredens (inclusief onthaal artiesten, enzovoort) aan 
Sinaai Leeft vzw een subsidie te verlenen van 8.000 EUR, waarvan een voorschot van 6.000 EUR onmiddellijk werd 
uitbetaald op basis van de voorgelegde contracten, en een saldo van maximum 2.000 EUR zou worden uitbetaald na 
afloop en dit op basis van voorgelegde facturen. 
Sinaai Leeft vzw legt nu de totale afrekening met facturen voor waaruit blijkt dat de totale uitgaven voor het 
programma 6.625,93 EUR bedragen. Het college beslist een saldo van 625,93 EUR of afgerond 626 EUR betaalbaar 
te stellen aan Sinaai Leeft vzw, p.a. Beukenlaan 24, 9112 Sinaai. 
- Patrimonium: deelgemeentehuis Sinaai: zalenbeheer: Het college beslist voor het beheer van de zalen van het 
deelgemeentehuis Sinaai volgende modaliteiten vast te stellen: de aanvragen gebeuren bij de dienst cultuur. De 
ruimten hebben een polyvalent doel en zijn bestemd voor verenigingen en organisaties, namelijk voor vergaderingen, 
vormingsactiviteiten, tentoonstellingen, repetities, enzovoort. Feesten (trouwerijen en andere) met warme maaltijden 
of met danspartijen zijn niet toegelaten. Beperkte catering, zoals een broodmaaltijd of een receptie met hapjes 
naar aanleiding van een verenigingsgebeuren/viering, wordt wel toegestaan; 
- de tarieven op het gebruik van de stedelijke infrastructuur zijn van toepassing. Het college geeft vrijstelling van 
betaling aan volgende instellingen/verenigingen (limitatief): polderbestuur Sinaai- Daknam, Sinaai Leeft vzw 
(Dorpsraad Sinaai) en heemkundige kring Den Dissel. 
De tarieven en vrijstellingen zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd; 
- het praktische zalenbeheer (onder andere sleutelbeheer, toezicht, praktische opvolging en eerstelijns-
tussenkomsten) gebeurt door een conciërge (cf. buurthuis Sinaai). 

9. Algemene varia: 

Vlaggen: 
Op zaterdag 5/12 om 9u worden de vlagjes verwijderd en opgeborgen tot volgend jaar april. 
www.sinaai.be: 
Er zijn nog gesprekken lopende met de informatiedienst van het stadhuis om onze website te koppelen aan deze van 
de stad. Men doet momenteel zelf aanpassingen waarna onze website zal geïntegreerd  worden in de website van de 
stad. Wordt vervolgd. 
Onverlichte fietsers: 
Verschillende personen op de vergadering merken op dat  men geconfronteerd wordt met onverlichte fietsers. 
Vandaar een oproep aan iedereen: “zorg dat je gezien wordt”, gebruik je fietsverlichting en eventueel een fluo-jasje. 
 

http://www.sinaai.be/

