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                                Omdat er te weinig agendapunten zijn, gaat 
                                de vergadering van de Dorpsraad op DINSDAG 

                     01 februari 2011 niet door. De volgende  

      Inaai            vergadering is gepland op 01 maart 2011.   
  
 

 
VERSLAG van de vergadering van 04 januari 2011   
Aanwezig: E. Meul, A. Bogaert, E. De Gendt, J. Smet, M. Nachtegael, R. Laureys, D. De Meyer, J. Braem, F. Creve, 
E. Ringoot, M. Rollier, W. Vermeiren, F. Heirbaut, J. Van Puyvelde, J. Tansens, E. Beirens, L. Verlee, M. Tollenaere, 
G. Mattheussens, A. De Tender, L.Heyens, R. Eeckhoudt, W. Seghers, P. Van Damme, L. Beirnaert, T. DeBeule, E. 
DeMeester, A. Geerinck,  S. Schelfaut. 
Namens stadsbestuur: schepen Van Eynde (vanaf 21u). 
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. 
-  

Inkomende mails/brieven: 
- Brief van de provincie ivm de goedkeuring van de vrijwilligersverzekering. 
- Brief ivm het Europees jaar van de vrijwilligerswerk met een vormingsaanbod (zie www.oost-

vlaanderen.be/vrijwilligerswerk) 
- Persbericht over de kick-off op 10/01 in de stadsschouwburg ivm Sint-Niklaas dat is uitgeroepen als de 

allereerste „UNICEF Solidariteitsstad‟. 
- Een uitnodiging voor alle inwoners van Sint-Niklaas op de nieuwjaarsdrink op 09/01 op de grote Markt tss 11u 

en 13u.   
 

2. Planning 2011 

- De eerste dinsdag van de maand is er in het dorpshuis een dorpsraadsvergadering; uitgezonderd in november (dan 
gaat de vergadering op 08/11 door) en in juli is er geen vergadering. 
- Sinaai kermist (11-juli-viering) => 09/07/2011  
- Volkssportfeesten (29

ste
 maal) => 19-20/08/2011 

- “Nazomer van Sinaai” (Septemberjaarmarkt/kunst uit Sinaai) => 24-25/09/2011 
- 11.11.11-Solidariteitsbrunch => 06/11/2011 
- 11.11.11-omhaling => 11-12-13/11/2011 
- Kerstmarkt => 10/12/2011 
 
Vanuit de dorpsraad wordt er, begin 2011, een vergadering gepland ivm verzekeringen voor verenigingen en feitelijke 
verenigingen zoals wijkcomités. Info volgt later. 
 
In 2011 zal een werkgroep opstarten om een nieuw memorandum 2012 samen te stellen ter voorbereiding van de 
verkiezingen 2012. 
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3. Jeugd 

WJS:. 
Geen vertegenwoordiger aanwezig (verontschuldigd).   
Jeugdhuis Troelant:  
Het gebouw in het Wijnveld werd vanaf december te koop aangeboden. In 2011 verdere besprekingen ivm een nieuw 
jeugdhuis. 
Varia: / 

4. Tinelkerkhof (opvolging). 

De opgemaakte inventarisatie werd doorgegeven aan de bevoegde dienst en in de loop van januari zal een nieuwe 
werkvergadering doorgaan. 
Een aanwezig merkt op dat in de verspreide informatie via de stad en in Info Sinaai niets vermeld staat over de gratis 
verlenging van de eeuwigdurende concessies. Hij verwijst naar het decreet van 16/01/2004. Zal worden rechtgezet.  
Wordt opgevolgd. 

5. Openbare werken: 

Vleeshouwersstraat: 
Geen bijkomende zaken. 
Varia: / 

6. Verkeer: 

Luitentuitstraat: 
Planning 2011 zie vorige vergaderingen.  
Varia: / 

7. Cultuur:. 

‘Kunst in de stad’: 
Er wordt een werkgroep opgericht om het voorstel tot plaatsing kunstwerk in het dorp verder op te volgen. Wordt op 
7/1 reeds besproken op een bestuurvergadering van “Kunst uit Sinaai”.   
Heemkring Den Dissel: 
Planning 2011:  22/3 de nacht van de geschiedenis rond 5 belangrijk stoeten in Sinaai. 
Supervlieg: 
Gaat door op 1 mei, wordt georganiseerd door de academies met alle verenigingen die in Sinaai actief zijn met 
kinderen. Het gaat door op verschillende locaties en omvat toneel, kunst, … Meer hierover later. 
Varia: / 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad 

Collegebeslissingen: 
-Investeringssubsidies Sinaai Girls. 
-subsidiering papier Info Sinaai 
-verkoop strook grond naast het schoolgebouw voor de aanpassing van het gebouw in de Vleeshouwerstraat thv 
H.Sinaai. 
-nieuwbouw school Edg.Tinelstraat naast Bibliotheek (oud gebouw wordt afgebroken) => aandacht ivm wegomleiding 
Vleeshouwersstraat. 
-aanpak wateroverlast op de Dries => de stedelijke groendienst stelt een dossier op. 
-tijdens de volksspelen op de jaarmarkt werd om 400€ ingangsticketten uitgedeeld aan de deelnemende kinderen.  

9. Varia: 

Opvolging werken: 

Een aanwezige meldt dat er recent in de Edg.Tinelstraat werken zijn gedaan door de nutsvoorzieningen. Na de 
werken zijn er nog enkele putten blijven liggen. Ook tijdens de werken zouden er onregelmatigheden gebeurd zijn. Hij 
vraagt zich af wie deze werken opvolgt en wie verantwoordelijk is voor de “fouten” en het niet afwerken van 
bovenlaag. 
De putten zouden liggen thv de glascontainer (ingang Klokke Roelandlaan). 
Sneeuw-ijzelvrij maken wegen Sinaai: 
Het strooiplan heeft goed gewerkt, de hoofdassen waren goed berijdbaar (uitgezonderd op 17/12 toen er sneeuwval 
was tss. 6u en 8u). De fietspaden werden geruimd al wordt opgemerkt dat bij het „ruimen‟ van de banen de sneeuw op 
het fietspad terecht kwam. De scholen hadden extra zout. 
Iemand merkt op dat de wegel tss. Hooimanstraat en sporthal slechts éénmaal is gestrooid terwijl deze als prioritair 
was aangeduid.   
Invalide-parking sporthal: 
Een aanwezige merkt op dat de invalide-parking moeilijk bereikbaar is => wordt nagevraagd. 
Heraanleggen voetpaden: 

De voetpaden van de Katharinastraat worden heraangelegd. 


