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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 07 december 2010  

                                om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 

       inaai 
  
 

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

a. Nieuws 
b. Stand van zaken Jeugdhuis Troelant 
c. Varia: 

3. Tinelkerkhof (opvolging) 
4. Openbare werken: 

a. Vleeshouwersstraat: 
b. varia 

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

6. Cultuur: 
a. Kunst in de stad  
b. Heemkring Den Dissel: 
c. 11.11.11-actie 2010 
d. Varia: 

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

 
VERSLAG van de vergadering van 02 november 2010   
Aanwezig: E. Meul, A. Bogaert, T. Foubert, E. De Gendt, E. Aerssens, J. Smet, M. Nachtegael, E. Volckeryck, T. De 
Beule, L. Heyens, R. Laureys, G. Smet, D. De Meyer, J. Braem, M. De Caluwe, J. Belis, R. Schelfaut, S.Durinck, 
A.Van Damme, L. Robijn, S. Schelfaut. 
Namens stadsbestuur: schepen W. Van Bellingen. 
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk). 
 

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/opvolging bij het verslag. 
Geen. 
 
Briefwisseling: 
Uitgaande: 
- geen. 
.  
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Inkomende mails/brieven: 
- Een mail van schepen Van Peteghem met de melding dat er de komende weken fatsoeneringwerken zullen 

gebeuren in de Luitentuitstraat.  
  

2. Jeugd 

WJS:. 
Op 23/11 organiseert de WJS voor alle jeugdbewegingen van Sinaai “Kristus Koning” met in de voormiddag 
speelpleinen voor de drie leeftijden, een eucharistieviering, een maaltijd in het parochiehuis en in de namiddag 
werking in kleine groepjes.   
Jeugdhuis Troelant:  
Op 18 oktober was er een verkennende vergadering met alle actoren i.v.m. jeugdhuis Troelant. 
Timing bouw nieuw jeugdhuis:  

- in voorjaar aanvraag bouwvergunningen 
- in de zomer bestekoverleg. 
- bouwen begin 2012 

Op het schepencollege is afgesproken om een RUP „ter Beke‟ uit te voeren voor het ganse gebied (OCMW-gronden, 
voetbalpleinen, scholen,  sporthal, …) en het uitbreidingsgebied. 
Er wordt alvast een speelbos ingekleurd op de gronden voor uitbreiding gemeenschapsvoorzieningen. 
Voor Troelant is momenteel het lastenboek opgemaakt waarop iedereen kan intekenen tot maart 2011 (verkoop).  
Wordt vervolgd.    
Varia: / 
 

3. Tinelkerkhof. 

In het college is beslist dat er enkel betaald moet worden voor een vernieuwing van de concessie nl. 150 euro per 
persoon voor 10 jaar en 300 euro voor 20 jaar.  
Wie kan een concessie vernieuwen? Elk familielid of ook iemand anders die zich over het graf ontfermt of de stad 
wanneer er niemand is en het een waardevol graf is (bepaald zoals beschreven in vorig verslag). 
De werkgroep is reeds tweemaal samen geweest, op 3/11 is er een tweede plaatsbezoek. 
Het kerkhof wordt omgevormd tot een parkbegraafplaats. Dit zal zorgvuldig gebeuren en in eerste instantie zullen de 
weggenomen stenen bijgehouden worden voor in het geval er toch iemand deze wil behouden. 
Planning informatie (momenteel beperkt): 
-groot bord aan ingang kerkhof en bordjes aan de graven (geen bordje wil zeggen dat de concessie nogloopt) 
-er wordt een bewonersbrief rondgestuurd 
-er komt een artikel in Info-Sinaai en de Stadskroniek 
Wordt opgevolgd. 
 

4. Openbare werken: 

Vleeshouwersstraat: 
Het vroegere dossier dat de Dorpsraad heeft opgemaakt in 2005 wordt overlopen met alle mogelijke knelpunten en 
voorstellen. 
Volgende vergadering komt schepen Van Peteghem samen met de verantwoordelijke ambtenaar de huidige plannen 
voorstellen. 
Varia: / 
 

5. Verkeer: 

Luitentuitstraat: 
250.000 euro is voorzien voor de wegenwerken. Op het schepencollege zullen de afspraken gemaakt worden rond 
het ontwerp (wegenis + riolering?). 
Momenteel zijn er herstellingswerken bezig in de straat. 
Varia:  
 

6. Cultuur:. 

Heemkring ‘den Dissel’: 
De nacht van de geschiedenis, ism het Davidsfonds, die doorgaat in maart staat in teken van “Feesten”. Plan is om te 
werken rond feesten die vroeger in Sinaai zijn doorgegaan. 
Evaluatie Sinaai Kermist (11-juli-viering): 
Elke meewerkende vereniging heeft min. 100 euro gekregen voor hun medewerking.  
Voor volgend jaar zal volgens hetzelfde stramien gewerkt worden. De medewerkers blijven het betreuren dat de 
koppeling met het vuurwerk is weggevallen. 
Er wordt ook een overleg gepland begin 2011 met alle actoren die actief zijn rond de Sinaai kermis. 
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Supervlieg: 
Vorige week is er een „brainstorm‟-vergadering doorgegaan. De gezinsbond betreurt het dat ze niet werden 
uitgenodigd => wordt doorgegeven. 
11.11.11-actie 2010: 
Op 7 november is er de Solidariteitsbrunch in de parochiezaal  
Op 11, 12, 13 en 14 november is er de deur aan deur omhaling. We zoeken nog medewerkers ter ondersteuning van 
deze omhaling voor de komende jaren, geef een seintje als je kandidaat bent. 
Varia: 
Harmonie: 
Men vraagt of er reeds een oplossing is voor de slechte akoestiek van het dorpshuis. Men zal de komende weken de 
vroegere paterskerk op Duizend Appels uitproberen. Er wordt voorgesteld om ook de grote zaal in het jeugdhuis 
Troelant eens te testen op de akoestiek. Op de vraag of men kan schuiven van dag om zo, zoals het koor, de 
trouwzaal van het deelgemeentehuis te gebruiken zegt men dat de huidige dirigent geen ruimte heeft om te schuiven 
(dit geldt ook voor de dirigent van het koor). 
 

7. Algemene varia: 

Bevlagging Sinaai: 
Op 20/11 worden de vlagjes verwijderd. De huidige vlagjes zijn versleten en zullen moeten vervangen worden. 
Afgesproken wordt dat er een vraag wordt gericht aan het stadsbestuur voor het bekostigen van deze nieuwe vlagjes. 
Aan Bert zal een offerte gevraagd worden voor de aanmaak van nieuwe vlaggen. Hoe deze eruit zullen moeten zien, 
zelfde ontwerp of een nieuw, moet nog besproken worden.   
24-uur voor Sofhia: 
In 2011 is er weer een editie van de 24-uur voor Sofhia. Meer info volgt later  


