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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 4 MEI 2010  
                                om 20u in het BUURTHUIS Vleeshouwerstraat Sinaai 
       inaai 
  
 

 
Op de voorlopige agenda staan volgende punten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. Voorstelling AZ Nikolaas 
3. Jeugd: 

a. Nieuws 
b. Varia: 

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

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

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

7. Cultuur: 
a. Sinaai kermist 
b. Heemkring Den Dissel: 
c. Varia: 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 
9. Varia 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

 
VERSLAG van de vergadering van 06 april 2010   
Aanwezig: A. De Tender, J.Smet, E. De Gendt, M. Tollenaere, M. Nachtegael, G. Smet, B. De Cock, G. Poppe, G. 
Tallir, W. Vermeiren, F. Creve, E. De Meester, M. Raes, L. Beirnaert, H. Coppieters, P. Van Poecke, D. De Meyer, L. 
Heyens, R. Laureys, J. Braem, J. Tansens, E. Aerssens, A. Sluyter, T. Foubert, R. Eeckhoudt, schepen G. Van 
Peteghem, A. Bogaert, S. Schelfaut, 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 

Aanvullingen/bemerkingen bij het verslag 
Geen. 
 
Briefwisseling: 
Uitgaande: / 
Inkomende mails/brieven: 

- .   

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
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2. Openbare werken => schepen Van Peteghem: 

Opvolging door diensten openbare werken: 
Door de vrieskou zijn er door de mensen van openbare werken veel extra uren gewerkt waardoor de planning van de 
eigen werken is veranderd.  
De eigen diensten zijn gestart met het herleggen van de voetpaden/watergoten in de Bellemanstraat en de 
Beukenlaan. Daarna zal het voetpad in de Edg.Tinelstraat aangepakt worden. 
Gedurende één jaar zullen de diensten de verschillende pijnpunten uit de rondgang van de “Bad-street-boys” 
aanpakken. 
Bijkomende actie zal de vervanging zijn van ongeveer 70 meter riolering in het Wijnveld (thv 
beenhouwer/groentewinkel) => moet nog ten gronde bekeken worden! 
Een ander extra werk is het overwelven van een gracht achter het plein van de Sinaai girls (hun plein moet vergroot 
en verlegd worden). 
Vleeshouwersstraat: 
Op het moment dat de plannen klaar zijn zullen ze besproken worden op de Dorpsraad. 
Sinaaidorp: 
2

de
 fase zit in de ontwerpfase. 

Luitentuitstraat: 
Vraag blijft om de huidige kassei-strook naast de baan beter te leggen (uitwijkmogelijkheden). 
De bermen blijven een probleem waarvoor niet dadelijk een oplossing is, zeker daar het water niet wegkan. Om dit 
aan te pakken zal er een extra budget moeten vrij gemaakt worden.  
Dit probleem is echter iets van verschillende straten in Sint-Niklaas. Tevens moet er rekening gehouden worden met 
het bermdecreet in bv. Cadzandstraat of Waterstraat.  
Vanuit de vergadering komen voorstellen als plaatsen rammelstrook (vroeger bekeken voor de Hooimanstraat) of 
grasdals of uitgraven en plaatsen stabilisé met zand erop => hieraan hangt steeds een prijskaartje!   
Burmstraat: 
Reeds verschillende opmerkingen over de slechte staat van de weg, maar dit is geen prioriteit en is tevens van 
oudsher een zandweg. 
Varia: / 
 

3. Jeugd 

WJS: De nacht voor de Sinaaise jeugd was een succes. 
Op 1 mei is er de scoutsfuif in het Troelant. 
Jeugdhuis Troelant:  
Troelant Big Brother was een succes over de ganse lijn, zowel voor de deelnemers als voor de publieke 
belangstelling.  
Varia: / 
 

4. Verslag algemene vergadering VZW „Sinaai Leeft‟ 

Op 31 maart 2010 is de algemene vergadering van de VZW Sinaai Leeft doorgegaan. 
Besproken punten: 
-Financieel jaarverslag waarbij opmerkt dient te worden dat de verschillende organisaties die onder de VZW vallen 
hun budget niet hebben overschreden en zelfs nog iets extra hebben ingebracht. 
-planning 2010: dit jaar zijn er geen bijzonderheden gepland. In 2011 is er de viering 40 jaar Info Sinaai en 35 jaar 
Dorpsraad => hoe dit gevierd zal worden zal in september 2010 besproken worden => ideeën zijn welkom.  
Op 4 juni is er de opening van het “Dorpshuis”, de organisatie hiervan is in handen van het stadsbestuur. Voorstel om 
een relikwie van de “Fata Morgana bank” in te kaderen en op te hangen in dit Dorpshuis.  
-verzekeringen: zoals de voorbije jaren hebben we de gratis provinciale verzekering voor de vrijwilligers. Voor de 
verzekering van andere organisatie  (zoals deelnemers Volkssportfeesten) zullen aparte afspraken gemaakt worden. 
-Finse piste: uitgraven en installeren gebeurt tijdens het doorzaaien van de voetbalpleinen (april-mei?) 
-Website: hiervoor wachten we op de opstart van de vernieuwde site van het stad. 
-Op 7/4 worden de vlaggen terug opgehangen in het dorp. 
   
 

5. openbare gebouwen 

a. Opvolging renovatie deelgemeentehuis 
De uitrusting en inrichtingsmaterialen zijn besteld (schepencollege 15/03) => 50 stoelen, 10 tafels (telkens met 
stapelkar) een presentatiekabinet, een projectiescherm, een geluidsinstallatie en een baemer. 
Ook voor de binnentuin is ondertussen de inrichting goedgekeurd. 
b. Varia: 

-  
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6. verslag intern verkeersoverleg: Mike + enkele aanwezigen uit de besproken straten 

Luitentuitstraat:  
-een „schildpadrug” (rijbaankussen) is geplaatst + een wegversmalling => auto‟s dienen uit te wijken op de grasperken 
=> modderpoel => vraag om hier een mogelijke verharding te voorzien of grasdals? 
- wordt er gecontroleerd op het doorgaand zwaar verkeer. Zal in de toekomst gebeuren! 
-de snelheid van de auto‟s komende van Waasmunster blijft nog steeds hoog en als er geen tegenkomend verkeer is 
brengt het rijbaankussen weinig op => er moet aan heropvoeding van de autobestuurder  gedacht worden! 
-In september zal er een evaluatie volgen met de inwoners.  
Wijnveld:  
-De „flip flaps‟ hebben een positief effect op het verkeer (auto‟s rijden niet meer op het fietspad of het voetpad) 
-snelheidsbord heeft slechts een tijdelijk effect gehad en wordt ondertussen op een andere plaats gebruikt. In de loop 
van het jaar zal het nogmaals geplaatst worden. Opmerking van aanwezigen: als dit bord niet wordt gecombineerd 
met controles en verbaliseringen heeft het weinig effect.  
-het effect van het voorgestelde rijbaankussen wordt door de dienst verkeer in vraag gesteld => men zal ter plaatse de 
toestand komen bekijken vooraleer een beslissing wordt genomen. 
-ivm de parkeerzone voor en het voetpad in het patersbos is nog geen beslissing genomen. Tegen augustus zal een 
plan worden uitgewerkt en nagegaan worden welke middelen hiervoor nodig zijn. 
-Vraag vanuit aanwezigen: is het mogelijk om de parkeergelegenheid aan het station beter aan te duiden zodat deze 
optimaler gebruikt kan worden. Tevens de vraag om deze uit te breiden en te renoveren (zal niet meer gebeuren 
tijdens deze legislatuur). 
Problematiek parkeren bij uitvoeren veegplan (schepen Van Eynde): 
De schepen was niet aanwezig, maar uit het verhaal van enkele aanwezigen bsluit men dat er steeds een probleem is 
met auto‟s die blijven staan ook al heeft men een brief verspreid en zijn er borden” verboden parkeren” geplaatst. 
Varia: / 
 

7. Cultuur:. 

Sinaai kermist:  
-Op 10 juli 2010 zal er “nen plezanten Vlaamsen avond” worden georganiseerd.  
Start om 19u met straattheater Tieret, daarna “‟t Schoon Vertier” (cabaretfanfare met vlotte majorettes) om 19u30 en 
21u15, vervolgens een optreden van “Contraband” (Nederpop) om 20u.  
Om 21u45 en 23u optreden van “Chupalibre” (Nederlandstalige latino-ska-balkan Bigband) met tussenin 
“Pyromantiek” (een vuurspektakel).  
We beëindigen de avond met een Bal poep-en-l‟air met de discobar van het jeugdhuis. 
-zoals de voorbije jaren is dit een organisatie in samenwerking met verschillende Sinaaise verenigingen waaronder de 
winst wordt verdeeld. 
-begin juni is er nog een werkvergadering gepland.  
Heemkring Den Dissel: 
 „De Nacht van de geschiedenis‟ was een groot succes met vele aanwezigen die genoten hebben van de orgelmuziek 
van J. Vermeiren en de lezing van G. Tallir over de geschiedenis van de gedachtenisprentjes.  
Varia: 
 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 

CBS 22 februari 2010 
groendienst: aanplanten in Mezenstraat van 30 zuilvormige zomereiken  
Jeugd: toekenning verbouwingssubsidie aan KLJ Sinaai 
belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling “tijdelijke opstellingen”: toestemming aan KLJ 
Sinaai voor organisatie sportfeesten op zondag 15 augustus 2010 op de terreinen van Ter Beke Sinaai 
persoonlijke rechten: sportcentrum Ter Beke: aanleg Finse piste: Het college neemt kennis van het standpunt van het 
OCMW in verband met de aanleg van de Finse piste in sportcentrum Ter Beke  
CBS 1 maart 2010 
Jeugdinfrastructuur: Het college beslist de herlocatie van JOC Troelant, inclusief de speelpleinwerking Spenoazi en 
de judoclub naar de site in de buurt van sporthal Ter Beke te laten onderzoeken. 
Het college geeft de opdracht: 
- aan de jeugddienst om deze denkpiste te coördineren; 
- aan de dienst landbouw en patrimonium om een schattingsverslag op te maken van het perceel gelegen 
in de Wijnveld, met het oog op de verkoop van het pand; 
- aan de dienst landbouw en patrimonium en aan de jeugddienst om mogelijke subsidies in kader van 
plattelandsontwikkeling te onderzoeken; 
- aan de technische dienst om een ontwerp met kostenraming op te maken. 
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belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: afdeling “tijdelijke opstellingen”: toestemming aan 
FCH Sinaai voor organisatie paastornooi op zaterdag 3 en maandag 5 april 2010 een voetbaltornooi te organiseren op 
de terreinen van Ter Beke Sinaai, 
Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan feestcomité Tinelstraat voor de organisatie van een 
wandeling in de Verbeke Foundation op zondag 18 april 2010 en een fietstocht op zondag 4 juli 2010. 
CBS 8 maart 2010 
College van burgemeester en schepenen: organisatie werkvergadering van zondagavond 12 september tot en met 
dinsdagnamiddag 14 september 2010. 
Onbevaarbare waterlopen: Wijnveld: het college neemt kennis van het alternatief voorstel tot uitbreiding van het 
voetbalterrein van Sinaai Girls en geeft opdracht aan de technische dienst om een afschaffingsdossier voor waterloop 
nr. 12 op te maken. 
Verkeersveiligheid en -leefbaarheid: aanleg rijbaankussens in Luitentuitstraat en Watermolendreef: proefopstelling 
CBS 15 maart 2010 
Leveringen en diensten: deelgemeentehuis Sinaai: leveren uitrusting en inrichtingsmaterialen: 
50 stapelbare stoelen, 1 stapelkar voor SID-stoel,10 plooitafels 160 cm x 80 cm, 1 stapelwagen, een 
presentatiekabinet, een projectiescherm, een geluidsinstallatie, een beamer. 
Belastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling “tijdelijke opstellingen”: 
toestemming aan Kon. Sport- en Feestcomité Duizend appels voor kermis van vrijdag 30 april tot maandag 3 mei 
2010 een kermis (buurtfeest) te organiseren in open lucht, in een tent in het Patersbos en in de zalen Bokkenhof en 
Toon, beiden gelegen Wijnveld te Sinaai. 
Belastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling “tijdelijke opstellingen”: 
toestemming aan buurtcomité Loverkenslaan voor paasactie in de straat op zondag 4 april 2010 
Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Leebrugstraat voor een bloesembrunch 
op zaterdag 25 april 2010. 
Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Loverkenslaan voor buurtfeest met 
paaseierenraap 
Patrimonium/sport: Na-Tourcriterium: goedkeuring uitvoeringsprotocol voor het Na-Tourcriterium van 30 juli 2010  
 

9. Algemene varia: 

Vraag om de tafels en stoelen voor de dorpsraadsvergaderingen in het Dorpshuis op dezelfde manier op te stellen als 
in het buurthuis. 
 


