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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 01 JUNI 2010  

                                om 20u in het Buurthuis Vleeshouwersstraat  Sinaai 

       inaai 
  
 

 
Op de voorlopige agenda staan volgende punten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. WOP’s op pad (het veegplan van de stad) 
3. Jeugd: 

a. Nieuws 
b. Varia: 

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

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

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

7. Sport: 
a. Opening Finse piste 

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

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

 
VERSLAG van de vergadering van 04 mei 2010   
Aanwezig: I. Van Acker, J.Smet, T.Foubert, R. Laureys, A. Bogaert, E. Aerssens, F. Creve,  K. Van Poucke, P. 
Buysrogge, G. De Blieck, A. Smet, L. Heyens, J. Tansens, E. Beirens, F. Creve, M. Nachtegael, W. Vermeiren, M. 
Rollier, G.Smet, M. Raes, A. De Tender, T. De Beule, R. Eeckhoudt, E. De Gendt, L. Bursens, D. De Meyer, T. 
Braem, S. Schelfaut, C. Van Der Coelden, S. Van Der Poel. 
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. 
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Briefwisseling: 
Uitgaande: / 
Inkomende mails/brieven: 

- Een mail van M. Nachtegael ivm stand van zaken renovatie huisjes naast deelgemeentehuis (zie varia) 
- Een mail van J.Braem ivm met de slechte toestand van de Luitentuitstraat + en reactie van M. Nachtegael 
- Een mail van M. Nachtegael ivm globale resultaten van de snelheidscontroles in Sinaai (zie verkeer) 
- Een mail van M. Nachtegael ivm de seniorenvoorzieningen in Sinaai (zie varia) 
- Een mail van K. Joos ivm Wijnveld (zie verkeer). 
- Een mail van het jeugdhuis ivm een optreden op 7 mei 2010 
- Een mail van J. Raes ter promotie van ons eigen streekbiertje (mail is rond gestuurd) “Zoek je een biertje om 

te serveren onder vrienden, bij een familiefeestje of barbecue, wel dan hoeft u niet ver te zoeken. Onze eigen 
Capoen is een smaakvol, koperkleurig biertje en heeft een alcohol van 6,5 % VOL. De proefbrouwerij van 
Hyfte stond garant dat ons tweede brouwsel van dezelfde hoge kwaliteit is als het eerste. Het is gebotteld in 
33 cl flesjes met hergisting op de fles waardoor het een houdbaarheidsdatum heeft van minstens 2 jaar.  
Ideaal als je eens iets anders wil wat je vrienden nog niet kennen en het is  enkel verkrijgbaar in Sinaai , dus 
een echt streekbiertje. Elke zaterdag van 10u tot 18u kan je bij Stijn Van Bocxlaer terecht in het Wijnveld 130. 
prijs 20 euro / bak + leeggoed 4,5 euro.” 

   

2. Voorstelling fusie AZ Nikolaas Sint-Niklaas door dhr. K. Michiels en dr. Geboers. 

AZ Nikolaas (fusie AZ Waasland en AZ Maria Middelares) telt 822 bedden? verspreid over 4 campussen in het 
Waasland: Sint-Niklaas, Temse, Hamme en Beveren. In Sint-Gillis-Waas beschikt het ziekenhuis over een goed 
uitgebouwde polikliniek. In Lokeren heeft het ziekenhuis een aparte low care-afdeling.  
Dagelijks kunnen Ze rekenen op de inzet van meer dan 2300 medewerkers, waarvan ruim 200 artsen. Zij bieden op 
deskundige wijze specialistische gezondheidszorg en dringende medische hulpverlening aan gehospitaliseerde en 
ambulante patiënten. 
 
Voor de uitbouw van het AZ Nikolaas werd een strategisch plan opgemaakt voor de komende 10 jaar: hierbij zijn er 3 
assen en  8 doelstellingen nl. 

Assen. 
 1° integratie van bestaande diensten. 
 2° realiseren van een aantal nieuwe diensten. 
 3° antwoord bieden aan nieuwe wetgeving. 

Doelstellingen. 
o Opstart kinderpsychiatrie. 

o 1 juli 2007. 
o Integratie tot één spoedgevallendienst. 

o Oktober 2008 + 2 februari 2009 => één spoedgevallendienst. 
o Feedback: in gebruik name eind februari 2010  

o Integratie kritieke hospitalisatie. 
o Medio 2010 

 gefaseerde inhuizing intensieve zorgen, CCU, stroke. 
 optie G3: omkadering voor zorgprogramma cardiologie. 

o Inhuizing verblijvende chirurgie Hamme. 
o Sinds 1 augustus 2008 gerealiseerd. 

 verblijvende chirurgie naar SN, TE en substitutie naar dagziekenhuis. 
o Zorgprogramma pediatrie. 

o 18 februari 2008 => huisvesting op A3 (SM) 
o 27 januari 2009 => ingebruikname van nieuwe pediatrie. 
o Zorgprogramma verder uitwerken voor operatiekwartieren, recovery,…..  

o Uitbouwen oncologisch centrum 
o Cleanrooms in gebruik. 
o Verhuis van oncologisch dagziekenhuis + poli oncologie naar SL 

(tijdelijke huisvesting)  
o Basisinfrastructuur + goede verbinding. 

o Telefonie- en informaticaplatform. => in grote lijnen geïntegreerd. 
o Buizenpost: sinds januari 2009 operationeel 
o Brugverbinding; 4 maart 2009.  

o Expansie en renovatie blok A. 
o + A5 en A6 (A6 beschikbaar najaar 2009). 

Verdere indeling voor de beide campussen afh. van “planbaar – niet planbaar –de risicograad”. 
Vroegere AZ MM: Hoog risico en/of niet planbaar.  
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=> Kritieke diensten, Acute C en D – diensten 
Vroegere AZ Waasland: Laag risico en/of planbaar.  
=> Moeder en kind; daghospitalisatie; oncologie; geriatrische zorg; hospitalisatie chirurgie 
 
De nieuwe verenigde visie geeft een herschikking van het totale AZ Nikolaas + verschillende bouw- en 
renovatieplannen.  
=> reeds gerealiseerd: kinderpsychiatrie; nieuw chirurgisch dagziekenhuis; ééngemaakte spoedafdeling (nieuwbouw 
01/03 met o.a. op gelijkvloers de spoedafdeling) –tijdelijke spoed was een moeilijke situatie met gemiddeld ongeveer 
100 patiënten per dag; nieuwe collega‟s, nieuwe artsen-; oncologische centrum (met 6 uitdagingen nl. de uitbouw van 
de cleanroom, de poli, het dagziekenhuis, de radiotherapie -nieuw blok voor de huidige ingang van het ziekenhuis in 
de Lodewijk De Meesterstraat-, de verblijfsafdeling met hieraan gekoppeld het zorgprogramma); de nieuwe 
kinderafdeling. 
Er werd een brugverbinding gemaakt tussen de beide fusieziekenhuizen. 
Voor vlotte communicatie => „buizenpost‟ (doorsturen documenten werden verschillende diensten verbonden met een 
buizensysteem). 
De nieuw gecreëerde bureelruimte werd in gebruik genomen. 
Voor het personeel werden in de omgeving parkings gerealiseerd. 
Hiernaast werd geopteerd om aan de Pachtgoedstraat in Sint-Niklaas, vlakbij de E17, een nieuw facilitair platform te 
openen. Dit is een aparte entiteit waar voortaan alle keuken- en logistieke activiteiten gecentraliseerd worden voor het 
volledige fusieziekenhuis. 
Planning:  
Optimaler gebruik van de operatiezalen => vaste schema‟s en vaste operatiezalen voor specifiek gebruik. 
De bouw van de radiotherapie (inkom is afgesloten om met de bouw te starten) 
De nieuwe inkom + buitenomgeving => momenteel tijdelijke ongemakken door nog uit te voeren werken! 
In gebruik name intensieve zorgen (1

ste
 verdieping boven spoed), de nieuwe nierdialyse (6

de
 verdieping boven huidige 

bouw Moerlandstraat) 
Eind juni één adres voor bevallingen (nl. Lodewijk de Meesterstraat). 
Toekomst van de perifere campussen 
Sint-Gillis-Waas: De uitbouw van de bestaande polikliniek en radiologie 
Beveren: subacute karakter van de campus => Sp-palliatieve eenheid, twee diensten geriatrie; Sp- locomotorische 
dienst + een reva- afdeling; de uitbouw van de polikliniek + radiologie; een dagziekenhuis met een geïntegreerd 
operatiekwartier; Lowcare dialyse- eenheid. 
Hamme: Subacute karakter van de campus => een dienst voor geriatrie; een Sp- Locomotorische dienst met 
revalidatie- afdeling; poliklinische activiteiten met dienst voor radiologie; Chirurgisch daghospitaal.  
Temse: Evolueren naar model Sint- Gillis => poliklinische activiteiten met dienst voor radiologie 
Lokeren; Lowcare – dialyse; Consultatie nefrologie.  
 
Onder de aanwezigen werden jaarverslagen van 2009 van het AZ Nikolaas + “De Gazet” van Az Nikolaas uitgedeeld. 
Wie “de gazet” digitaal wil ontvangen stuur een mailtje naar degazet@aznikolaas.be en blijft bij met de nieuwste 
ontwikkelingen en veranderingen.  
 

3. Jeugd 

WJS:. 
Vanuit de werkgroep jeugd is men de veiligheid van de wegen naar de verschillende jeugdlokalen aan het bekijken . 
Jeugdhuis Troelant:  
Ivm de nieuwbouw zit men in de verkenningsfases (bezoeken aan andere jeugdhuizen); eind juni wordt een eerste 
besluit in dit verband genomen. 
Varia: / 
 

4. Openbare gebouwen: 

a. Opvolging renovatie deelgemeentehuis 
Zoals reeds gemeld in vorig verslag zal de officiële opening gebeuren op 4 juni 2010 om 16u. De actieve leden van de 
Dorpsraad krijgen een officiële uitnodiging (brief of mail) met de juiste programmatie. 
b. Varia: 

Renovatie huisjes naast deelgemeentehuis:  
- Via M. Nachtegael kregen we volgende mededeling van T. van Diessen: “Vorige week is er, informeel, een 

negatief antwoord gekomen  vanuit de POD MI. We kijken nu, samen met de stad, wat  mogelijke 
alternatieven zijn (in de richting van het werk in belangrijke mate laten verrichten via sociale economie/andere  
gesubsidieerde projecten) Het zal nog enkele weken duren eer er hierrond verdere duidelijkheid is “. 
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5. Openbare werken: 

Vleeshouwersstraat: 
Nog geen verdere ontwikkelingen. 
Varia: / 
 

6. verkeer: 

Luitentuitstraat:  
Er zijn reeds enkel ongevallen gebeurd die doorgegeven zijn aan het schepencollege. 
Opmerkelijk: De “schildpadrug” (kussen) die de voorbije maand geplaatst werd in de Luitentuitstraat om het verkeer af 
te remmen is verdwenen! Niemand weet wie dit heeft gedaan en waar het kussen naartoe is! => wordt verder 
onderzocht. 
Deze snelheidsremmer had wel een goed effect op het doorgaand verkeer. 
Wijnveld:  
Er zijn nog geen verdere gegevens over het Wijnveld , volgende week  is er een afspraak met de mensen van 
mobiliteit  voor een plaatsbezoek betreffende rijbaankussens en het verdere verloop van de verschuiving van het fiets 
en voetpad met aanleg van parkeerplaatsen. 
Snelheidscontroles:  
Onderstaande cijfers werden ons vanuit de verkeerscel bezorgd (via M. Nachtegael) 

Straat Aantal gecontro-
leerde 

voertuigen 

Aantal 
overtredingen 

Percentage 
overtredingen 

Hoogste  
gemeten 
snelheid 

Hulstbaan 2.973 264 8,8% 98 (max 50) 

Weimanstraat 3.239 478 14,6% 105 (max 50) 

Wijnveld 5.074 140 2,8% 117 (max 50) 

Zwaanaardestraat 647 3 0,005% 106 (max 70) 

De controles worden uitgevoerd op diverse dagen, op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen. 
Varia: / 
 

7. Cultuur:. 

Sinaai kermist:  
Geen bijkomende zaken.  
Heemkring Den Dissel: 
Planning jaarboek over “De geschiedenis van Sinaai” (tegen tentoonstelling septemberjaarmarkt).  
Varia: / 
 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 

CBS 22 maart 2010 
Plechtigheden en stadsanimatie: ontvangst van FC Herleving Sinaai naar aanleiding van het behalen van de 
kampioenstitel in 3de provinciale E. 
CBS 29 maart 2010 
Cultuur: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2010: vaststelling programma en uitgaven officiële viering en 
ondersteuning verenigingen voor 11-daagse 1 - 11 juli. 
Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan straatcomité Keizerstraat voor “Paashaas 2010” 
Openbare werken: herstellen in oorspronkelijke toestand van gracht aan Hooimanstraat 35 
CBS 7 april 2010 
Geen belangrijke punten voor Sinaai 
CBS 12 april 2010 
Geen belangrijke punten voor Sinaai 
 

9. Algemene varia: 

Publieke seniorenvoorzieningen in Sinaai: 
C. Van der Coelden geeft een korte uitleg over de toekomst van de zorgvoorzieningen in Sinaai.  
Binnen het zorgstrategisch plan van het OCMW (2005) is de sluiting van het RH St-Catharina voorzien tegen 2013. 
De 54 ROB-bedden zullen verhuizen naar het momenteel gerenoveerde RVT Herfstrust in Belsele (kaderend in een 
opgelegde afbouw rusthuisbedden). In Sinaai wordt voorzien in de bouw van 10 à 15 aanleunflats, een aanvulling van 
10 seniorenwoningen en een “antenne” van een lokaal dienstencentrum.  
Afbouw van de rusthuisbedden was gekaderd binnen de programmatiecijfers van 2004, deze cijfers zijn nu reeds ver 
achterhaald en er zal een bijsturing moeten gebeuren om meer rusthuisbedden te behouden, wat nieuwe 
mogelijkheden voor Sinaai kan betekenen, met het behoud van het rusthuis (zal enorme renovatie vragen!) of voor 
nieuwe woonvormen bv. assistentiewoningen (tekst te verkrijgen op het secretariaat).   


