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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 04 JANUARI 2011  

                                om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 

       inaai 
  
 

We wensen u en uw familie een gelukkig en actief 
2011. 
 
Op de voorlopige agenda staan volgende punten: 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. Planning 2011 
3. Jeugd: 

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

4. Tinelkerkhof (opvolging) 
5. Openbare werken: 

a. Vleeshouwersstraat (opvolging) 
b. varia 

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

7. Cultuur: 
a. Kunst in de stad (opvolging) 
b. Heemkring Den Dissel: 
c. Varia: 

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

U wordt na de vergadering uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink, u 
aangeboden door de VZW ‘Sinaai Leeft’. 
 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 

 
VERSLAG van de vergadering van 07 december 2010   
Aanwezig: E. Meul, A. Bogaert, T. Foubert, E. De Gendt, J. Smet, M. Nachtegael, R. Laureys, D. De Meyer, J. Braem, 
M. De Caluwe, F. Creve, E. Ringoot, G. De Blieck, M. Rollier, J. Van Wiele, W. Vermeiren, F. Heirbaut, J. Van 
Puyvelde, I. Elegeert, J. Tansens, E. Aerssens, W. De Greyt, K. David, M. Nachtegael,  S. Schelfaut. 
Namens stadsbestuur: schepen Van Daele, schepen Van Peteghem. 
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. 
 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
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1. Goedkeuring verslag + briefwisseling 

Aanvullingen/bemerkingen/opvolging bij het verslag. 

Geen. 
 
Briefwisseling: 
Uitgaande: 
- geen. 
.  
Inkomende mails/brieven: 

- Een mail van de Lokerse dansclub waarbij alle Sinaainaren worden uitgenodigd om deel te nemen aan het 
wereldrecord “Polonaise” op 15/05/2011 t.g.v. hun 35-jarig jubileum en t.v.v. Hagewinde Lokeren (inschrijven 
via www.wrpolonaise.be ). 

- Een mail van J. Smet met een samenvattend verslag van de verschillende vergadering i.v.m. de nieuwbouw 
Troelant + een reactie van J. Uvin (jeugdconsulent). 

- Een mail van J.Tansens i.v.m. de heraanleg Luitentuitstraat. 
  

2. Jeugd 

WJS:. 
Geen vertegenwoordiger aanwezig (verontschuldigd).   
Jeugdhuis Troelant:  
Geen bijkomende zaken 
Varia: / 
 

3. Tinelkerkhof (opvolging). 

Er is de voorbije maand een inventaris opgemaakt van de “waardevolle” graven van “‟t Hofken‟. Deze lijst werd 
doorgegeven aan de bevoegde diensten. 
Er werd een brief huis aan huis verspreid en er komt een artikel in Info-Sinaai. 
Een aanwezig merkt op dat er geen informatie was over de eeuwigdurende concessies en had hierover verschillende 
vragen => de persoon werd doorverwezen naar de bevoegde diensten op het stadhuis. 
Hij vroeg ook info naar de criteria die werden gehanteerd om te komen tot een waardevol graf => deze werden reeds 
vermeld in een van de vorige verslagen.  
Hij vond het niet kunnen dat voor bepaalde graven gekozen als waardevol niet moet betaald worden en dat voor 
aanpalende graven wel concessie moet betaald worden. 
Wordt opgevolgd. 
 

4. Openbare werken: 

Vleeshouwersstraat: 
Kathy David kicht de geplande werken toe. 
Ze lopen tot het kruispunt Hooimanstraat/Edg.Tinelstraat. Over de ganse lengte wordt de riolering verwijderd en 
vervangen door een gescheiden stelsel, dat wordt aangesloten op de riolering die loopt onder het kruispunt met 
Hooimanstraat/Edg.Tinelstraat. De terreinen rond de sporthal worden afgekoppeld en omgeleid naar de riolering van 
Sinaaidorp.  
De bovengrond wordt asfalt vanaf bovenvermeld kruispunt tot aan het buurthuis. 
De parkeerstroken zullen zowel links als rechts geplaatst worden met inhammen in het voetpad (uitgezonderd het 
laatste deel voorbij de Fransiscuslaan); t.h.v. het buurthuis zal er haaks geparkeerd worden. 
Overdag zal er enkele kort parkeren toegestaan zijn, ‟s avonds lang parkeren voor de bewoners.   
T.h.v. het kruispunt met de Fransiscuslaan komt een plateau.  
Timing:  
Er is een overleg gepland met de nutsmaatschappijen om in eerste instantie aanpassingen en vernieuwing door te 
voeren (4 maand tijd) 
In februari komt het definitief plan in de gemeenteraad zodat de aanbesteding kan starten om te starten na het 
bouwverlof. Uitvoeringstermijn wordt nog berekend maar geschat op 1 jaar. 
De werken zullen in verschillende fases gebeuren i.s.m. de plaatselijke middenstanders. 
Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tijdens de werken waardoor er duidelijke omleidingwegen moeten 
afgesproken worden => wordt momenteel bekeken door de politie. Tijdens de werken aan de nutsvoorzieningen zal er 
éénrichtingsverkeer zijn. 
De werken starten aan de Hooimanstraat en gaan richting centrum. 
Er komt nog een uitgebreide informatievergadering. 
Op het plan zijn er geen groenelementen opgenomen => het waarom wordt nagegaan. 

http://www.wrpolonaise.be/
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Enkele personen van de dorpsraad hebben op 28/11 tussen 17u en 17u30 een beperkte telling annex 
snelheidscontrole gehouden. Hieruit blijkt dat er op dat uur 175 wagens met een gemiddelde snelheid van 
35,17km/per uur Sinaai IN rijden en 185 wagens met een gemiddelde snelheid van 36,09km/uur Sinaai UIT rijden. 
Varia: / 
 

5. Verkeer: 

Luitentuitstraat: 
Er is een ontwerper aangesteld die een plan moet maken met gescheiden afwatering. Dit plan zal in die mate reeds 
uitgevoerd worden met alle werken die kunnen/moeten gebeuren in afwachting van de riolingswerken zonder dat deze 
later moeten gecorrigeerd worden. 
De ontwerper wordt niet van de voorziene 250.000 euro betaald maar wordt extra 110.000 euro opgenomen in de 
begroting.  
Varia:  
Ransbeekstraat: aanpassingswerken in het voorjaar 2011. 
Klokke Roelandlaan/Edg.Tinelstraat: aanpassen voetpaden in 2011. 
Hulstbaan: een aanwezig merkt op dat er tussen het fietspad en de rijbaan enkele gevaarlijke verzakkingen zijn => er 
wordt een raming opgemaakt en een ontwerp, maar er is momenteel geen budget voor.   
 

6. Cultuur:. 

‘Kunst in de stad’: 
Naar aanleiding van de vraag tot mogelijke plaatsing van een beeld op de Dries komt Schepen Van Daele de 
gangbare procedure toelichten. Het idee om eventueel het beeld „marktpraatje‟ van E. Ringoot op de Dries te plaatsen 
kwam tot stand op de laatste editie van Kunst uit Sinaai. 
De schepen meldt dat de VZW Kunst in de Stad vooral in de kernstad actief is, terwijl er momenteel vanuit de stad 
voor de deelgemeenten een subsidie wordt gegeven die tot de helft van mogelijke kosten kan bedragen. De 
organisatie moet een dossier indienen met een degelijke kostenplanning die dan door het schepencollege wordt 
beoordeeld. Momenteel loopt een aanvraag vanuit de deelculturele raad van Nieuwkerken. Hier had men eerst een 
“wedstrijd” uitgeschreven, een ontwerp gekozen en dan een offerte laten maken die dan aan het schepencollege werd 
bezorgd. Momenteel is men na het gaan hoe men de eigen 50% bijeen kan brengen. 
In Belsele liep het anders omdat een privé-persoon voor de nodige fondsen heeft gezorgd. 
Bij de plaatsing van de Schaapherder in Zwaanaarde werd er samengewerkt met „Kunst in de Stad‟, waarbij er door 
de gemeenschap 80% van het bedrag moest bijeengebracht worden. 
Concreet voor Sinaai zal moeten men nagaan of het project haalbaar is, waar het beeld mogelijk kan geplaatst 
worden, hoe groot het moet worden, wat de kostprijs is? … Voorstel is om een werkgroep op te richten die deze en 
andere vragen moet nagaan.    
. 
11.11.11-actie 2010: 
Resultaten 2010 voor Sint-Niklaas en de deelgemeenten: 

  
deur aan 
deur 2010 

overschr. In 
enveloppe 
2010  

rekening  
Sint-Niklaas 
2010 

deur aan 
deur 2009 

overschr. In 
enveloppe 
2009  

rekening  
Sint-Niklaas 
2009 

Sint-Niklaas Centrum      2.610,06 €          780,00 €       1.215,00 €       3.396,84 €       920,00 €    2.240,00 €  

Belsele jaarmarkt      1.500,00 €            223,00 €          957,00 €         125,00 €  

Nieuwkerken 
omhaling      5.003,15 €            60,00 €          130,00 €       1.424,46 €         30,00 €       270,00 €  

Nieuwkerken etentje            2.492,86 €      

Sinaai omhaling      2.959,84 €          290,00 €          960,00 €       3.110,87 €       290,00 €    1.160,00 €  

Sinaai Brunch      1.395,30 €           1.602,00 €      

 totaal Groot Sint-
niklaas    13.468,35 €       1.130,00 €       2.528,00 €     12.984,03 €    1.240,00 €    3.795,00 €  

totaal    13.468,35 €         12.984,03 €      

Gemeentelijke 
Toelage      8.500,00 €           8.500,00 €      

maydayparty 2009            1.372,29 €      

Algemeen Totaal    21.968,35 €       1.130,00 €       2.528,00 €     22.856,32 €    1.240,00 €    3.795,00 €  

   totaal:  
             25.626,35 
€   totaal:  

         27.891,32 
€  

. 
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Heemkring Den Dissel: 
/. 
Varia: 
Harmonie: 
Er heeft de voorbije week een geluidsmeting plaatsgevonden in het Dorpshuis. Er zijn nog geen resultaten bekend. 
 

7. Wateroverlast: 

De recente weken is ook Sinaai getroffen door de wateroverlast. Op 08/12 is er een evaluatievergadering gepland met 
de respectievelijke gemeentebesturen en polderbesturen. 
Sinaai is dank zij de Armentruyenbeek ontsnapt aan een ramp. In Hooimanstraat was er beperkte overlast. T.h.v. de 
Leestraat en het Wapenaerteinde was de situatie kritiek waar de Leebeek overliep. 
De oorzaak was vooral de verzadigde grond, want sinds augustus heeft het erg veel geregend zodat een korte 
regenperiode problematisch werd. 
Probleem was ook dat de pompen niet konden werken met de hoge waterstanden op de Stekense Vaart, de 
Moervaart en het kanaal Gent-Terneuzen. 
Zondag middag/maandag moest men een dijk leggen rond het varkensbedrijf. 
Het was een uitzonderlijke situatie waar in het crisiscentrum moest gekozen worden om via de ringvaart de Leiestreek 
te ontlasten of het Waasland. 
Men heeft wel gemerkt dat de bufferbekkens goed hebben gewerkt. 
Momenteel liggen er plannen in studiefase op tafel om een pompgemaal te plaatsen in Lokeren, dat in extreme 
omstandigheden zou kunnen gebruikt worden. 
Er zal extra aandacht moeten gegeven aan het ruimen van de beken (had nu vertraging opgelopen door de laattijdige 
verwijdering van de landbouwgewassen). 
 

8. Sneeuwruimen 

Alle hoofdwegen zijn goed geruimd, maar momenteel zijn er toch enkele kruispunten erg gevaarlijk => vraag om deze 
plaatsen door te geven aan de politie die dan ter plaatse zal gaan kijken en de nodige maatregelen kan nemen. 
 


