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                                De volgende dorpsraadsvergadering gaat door 
                                op DINSDAG 4 oktober 2011 om 20 u in het  
                     DORPSHUIS Dries Sinaai. 
     inaai            Op dinsdag 6 september is de geplande vergadering 
                       vervangen door een voorbereidende vergadering i.v.m. 
                       het memorandum n.a.v. de verkiezingen 2012. 
 
Reeds (onder voorbehoud) op de agenda voor 04/10/2011: gesprek met Burgemeester C. 
Geerts en de nieuwe korpschef J. De Paepe, evaluatie voorbije activiteiten, planning 
11.11.11-actie en mogelijk nieuwe info ivm Troelant door schepen Van Bellingen.  
=> definitief agenda volgt in september 
 
VERSLAG van de vergadering van 2 augustus 2011  

Aanwezig: E. Meul, A. Bogaert, T. Foubert, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, G. Matheussen,  R. Laureys, P. 
Van Bossche, W. Vermeiren, J. Colpaert, J. Ghesquière, M. Nachtegael, R. Schelfaut, B. De Schepper, L. Heyens, J. 
Braem, J. Tansens, J. Smet, S. Schelfaut 
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 en worden gepost op de website 
www.sinaaileeft.be , reageren kun je op dorpsraad@sinaaileeft.be  . 
 

1. Goedkeuring verslag + briefwisseling 

- Geen opmerkingen. 
Briefwisseling: 

- Uitgaande: Enkele ivm bezoek burgemeester en korpschef; is met mogelijk werken in Sinaaidorp, …  
Inkomende mails/brieven: 

- Mail van J. Tansens ivm de komende werken in de Luitentuitstraat gestuurd naar de buren. 
- Mail van E. Ringoot ivm kunstwerk Sinaai (zie cultuur) 
- Mail van F. Brokken ivm het tragewegenplan Sinaai (zie varia) 

2. Jeugd 

WJS:. 
Planning najaar wordt op de volgende vergadering besproken (o.a. Kristus Koning)  
De jeugd neemt deel aan de actie van de ouderraad van de lagere school tijdens de septemberjaarmarkt. 
Jeugdhuis Troelant:  
-I.v.m. de nieuwbouw zijn er enkele overlegvergaderingen geweest en heeft de stadsarchitecte de opdracht gekregen 
om enkele ontwerpen te maken o.a. met een grotere feestzaal voor de culturele verenigingen. 
Varia: / 

3. Tinelkerkhof (opvolging). 

In september wordt de inventarisatie verder opgemaakt, momenteel is ook het deel voor het monument afgewerkt. 
Er wordt opgemerkt dat er nog maar weinig concessies zijn verlengd, ondanks een nieuwe oproep in Info Sinaai => 
kan nog gebeuren tot eind 2011. 
 

4. Milieu: 

Windmolenpark Waasmunster Lokeren Boogscheut: 
Dit windmolenpark is gepland op grondgebied Waasmunster en Lokeren naast de  
spoorlijn Antwerpen – Gent; 2 molens tussen de Riemeerstraat en 4 langs de  
Beatestraat, richting Lokeren. 
In dit park komen dus 6 windturbines met elk een vermogen van 2MW. Ze hebben een 
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 ashoogte van 92m en 3 wieken met een rotordiameter van 93m. De maximale hoogte bedraagt ongeveer 147m. Er 
wordt een fundering van ca 400m² en een werkplatform van ca 1000m² voorzien.  
Het project ingediend door Electrabel kadert in een Europese richtlijn, waarbij in Vlaanderen 13% van de energie uit 
alternatieve energiebronnen moet komen. Voor windenergie is dit 80% in de zee en 20% op het land, waardoor er nog 
150 turbines moeten gepland worden. Er moet een capaciteit van 300 MW gehaald worden. 
Hiervoor is een stedenbouwkundig attest en een milieueffectenrapport nodig met de nodige inspraakprocedures, zo 
was er op 30 maart een informatievergadering en loopt er een openbaar onderzoek voor de MER (tot 06/08) en is dat 
voor de bouwvergunning geëindigd op 27/07. 
Voor de informatievergadering werd slechts beperkt uitgenodigd, deel Luitentuitstraat, wel maar bv. mensen uit de 
Hulstbaan, toch ook in de nabijheid, niet.  
Bij navraag op stedenbouw Sint-Niklaas bleek men daar niet op de hoogte te zijn van een windmolenpark dat tot op 
100m van de grensstreek van de stad komt! 
Heel dit project zal een ernstige impact hebben op de onmiddellijke omgeving (geluid en slagschaduw) en op het 
landschapzicht van de buurt. 
De gronden waarop deze turbines komen worden niet verworven, maar er wordt een opstalrecht genomen met een 
jaarlijkse vergoeding tot 12.000 euro per jaar.  
Opmerkelijk is dat dit park dicht bij enkele bewoonde kernen komt te liggen o.a.Heiken en Luitentuit, in een gebied dat 
door de provincie niet is aangeduid als mogelijke plaats waar windmolenparken zouden kunnen ingericht worden.  
Zie http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon/windenergie/beleidskader/index.cfm 
onderaan PDF formulier: definitief beleidskader windturbines + kaart zoekzones (goedgekeurd op 25/08/2009). 
Voor de opmaak van deze zones werd rekening gehouden met: 
-het landschap (o.a. de visuele landschappelijke impact maar ook de erkenning van het landschap). 
-de geluidhinder (verschillende zones afhankelijk van o.a. stiltegebieden maar ook van omgevingsfactoren die mee het 
geluid opslorpen zoals autowegen).  
-de slagschaduw (een cirkel –zonder spie van 90° ten zuiden- grootte afhankelijk van hoogte windmolen en stand zon 
=> groter in de winter dan de zomer). 
-de veiligheid.  
-de routes van de vogeltrek. 
-de verschillende windsnelheden op verschillende hoogtes afhankelijk van landschapselementen. 
-de radarhinder 
-de luchtvaart. 
-de elektriciteitsvoorziening/net. 
-de landbouw. 
-het ruimtebeslag. 
Bespreking: 
We merken op dat de vergadering erg positief staat tegenover windenergie als vervanging van de kerncentrales maar 
dat er t.o.v. het huidige project negatief advies zal ingediend worden, omdat de voorgestelde plaats te hinderlijk is voor 
de omgeving. De vraag wordt gesteld waarom er is afgeweken van de voorgestelde plaatsen uit het beleidskader van 
de provincie Oost-Vlaanderen. Opgemerkt dient dat er voor Vlaanderen enkel nog maar richtlijnen werden 
rondgestuurd en dat enkel Oost-Vlaanderen reeds een uitgewerkt beleidskader heeft. 
I.v.m. “vervoer” van de elektriciteit moet Eandis de nodige maatregelen treffen. 
Op de vraag waarom er zo weinig informatie is verspreid wordt gemeld dat Electrabel, volgens huidig wettelijke kader, 
het strikt nodige heeft gedaan, waardoor ook het stadsbestuur van Sint-Niklaas niet op de hoogte was. 
Dit wordt bevestigd door schepen Van Peteghem, die eveneens meldt dat het stadsbestuur ook bezwaar heeft 
ingediend tegen het voorliggende project. Opmerkelijk is wel dat dit onderwerp niet aan bod is gekomen in de 
verschillende intergemeentelijk/stedelijke overlegmomenten, omdat het toch een erg groot project is! 
Vanuit dorpsraad was er, in afwachting van de vergadering, reeds voorlopig bezwaar ingediend tegen de 
bouwvergunning met voorbehoud van goedkeuring op de vergadering. 
Er wordt beslist om dit bezwaar te behouden en ook bezwaar in te dienen tegen de milieuvergunning, maar met wel de 
uitdrukkelijk vermelding dat de vergadering niet tegen windenergie is maar wel tegen de huidige locatie. 
Vervolg: eerst zullen Lokeren (reeds negatief) en Waasmunster (afwachtend) advies moeten uitbrengen, daarna zal 
de provincie de milieuvergunning moeten goedkeuren (bedrijf klasse 1). 
Een aanwezige merkt op dat er te Belsele langs de E17 nog een aanvraag loopt voor 3 windturbines (niet vanuit 
Electrabel). 
 

5. Openbare werken: 

Vleeshouwersstraat: 
De werken starten op 12 september, maar eerst komt er begin september nog een infovergadering. 
De start van de werken heeft vertraging opgelopen doordat de VWM slechts in september de aanpassing kon doen. 
Er is bijgevolg een nieuw faseplan uitgewerkt waardoor zowel de aannemer als de VWM verder kunnen werken. Het 
zullen uiteindelijk 2 fases zijn met scharnierpunt nr.61. 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon/windenergie/beleidskader/index.cfm
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Er wordt nagegaan waar de bewoners van de Vleeshouwersstraat tijdelijk hun wagen kunnen parkeren 
(Franciscuslaan? Site rusthuis?). 
Er komt wel nog een overleg met de aannemer over de uitvoeringstermijn tgv de vertragingen. 
Luitentuitstraat: 
Het lastenboek is zo goed als in orde en er wordt gewerkt aan de ontwerpen. 
Voetpaden Edg.Tinelstraat: 
In de Katharinastraat is men tijdelijk gestopt om het voetpad aan te pakken in de Edg.Tinelstraat. Langs de zijde 
tegenover de school komen er grasdals waarop mag geparkeerd worden langs de andere zijde komt een verhoogd 
voetpad (geen parkeerplaatsen). Hierna wordt verder gewerkt in de Katharinastraat en vervolgens de Godelievelaan 
en de KlokkeRoelandlaan. 
Bad-street-actie 2011: 
De verschillende bevindingen worden overlopen, waarbij opmerkt wordt dat op verschillende plaatsen de bovenlaag 
van het asfalt begint te slijten, dat er naast de verschillende betonboorden (afbakening kassei) gleuven komen, dat de 
fietspaden Hulstbaan en Zwaanaardestraat er op sommige plaatsen slecht bij liggen, dat we steeds geconfronteerd 
worden met overhangende takken. We moeten zeker ook melden dat er veel verbeteringen in Sinaai zijn, enkele 
nieuw aangelegde voetpaden, heraangelegde straten en enkel andere in het verschiet. 
Het volledige document is te verkrijgen op het secretariaat en zal gedownload kunnen worden via de website 
www.sinaaileeft.be    
Varia:  
In afwachting van de komende werken fase 2 zullen enkele putten in Dries opgevuld worden met asfalt. 
Ook zal de mozaïek van fase 1 opgevoegd worden (samen met Belsele centrum). 
Heirstraat: naast de baan zijn er grote putten gekomen. Er is recent een bordje geplaatst „gevaarlijke berm‟, aan de 
schepen wordt gevraagd om deze toestand eens te laten nagaan.  
  

6. sport: 

Volkssportfeesten: 
Deze gaan door op vrijdag 19/08 en zaterdag 20/08. 
Op vrijdag is er de traditionele kaarting en is er een “rodeostier” voorzien, op zaterdag hebben we de gewone 
planning. 
Zondag 7/8 is er de voorbereidende vergadering voor de tappers en op maandag 8/8 om 20u deze voor de 
ploegkapiteins => beiden in het Dorpshuis. 
Op zondag komt “De Zaat Raast” langs op de Dries. Ze voorzien een picknickstop van hun rondrit met klassieke 
sportwagens gebouwd voor 1978 en een Vespa club uit Antwerpen. 
Varia:  
/ 

7. Cultuur:. 

‘Kunst in ons dorp’: 
Er is in mei 2011 een gesprek geweest met Lieve Van Daele en Ronny De Mulder, waarbij ook Rik Bosteels zijn visie 
over het beeldje heeft gegeven . 
Gemeld werd dat het uitzicht van de Dries geklasseerd is en dat het daarom erg moeilijk wordt om via 
monumentenzorg een beeldje te plaatsen in de omgeving van de Dries . 
Men stelt wel nog een ander mogelijkheid voor, ofwel aan het Buurthuis of in de tuin van rusthuis „Den Dries‟. 
Dit roept wel enkele vragen op: Is dit beeldje hiervoor geschikt? De tuin is niet van de stad en komt het stad dan nog 
financieel tussen? 
11-juli-viering:Sinaai kermist: 
Het was een goede editie waarover iedereen tevreden is, er was een behoorlijke opkomst en het progamma werd 
gewaardeerd. Een uitgebreide evaluatie met de medeorganisatoren dient nog te gebeuren.  
Heemkring Den Dissel: 
Men is de laatste hand aan het leggen aan het jaarboek van de heemkring dat gaat over “de schuttersverenigingen” in 
Sinaai. 
Septemberjaarmarkt: 
De subsidie zal door Jo worden aangevraagd. 
Zaterdag 24 september: 
-Paardenjaarmarkt vanaf 10u 
-Rommelmarkt : opstelling vanaf 8u en aanvang om 10u tot in de namiddag. 
-Boerenmarkt : van 13u tot 16u. opstelling van de markt => de kramen worden thv parking rechtover schoenen De 
Vos geplaatst. 
-Dag van de klant : de winkeliers van Sinaai heten u van harte welkom. 
-Harmonie : pannenkoekenbak en optreden in de namiddag.  

http://www.sinaaileeft.be/
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-Project Dorpsspel en zoektocht : de werkgroep verkeersveiligheid van het oudercomité St-Catharinascholen in 
samenwerking met WJS heeft het idee opgevat om een dorpsspel rond het thema verkeersveiligheid te doen in een 
labyrint tussen Tinelstraat – Vleeshouwersstraat – Dries. Men hoopt op 300 deelnemers, vnl gezinnen met kinderen. 
-Muziekkapel Chiro 
-Kinderanimatie ism Spenoazie. 
-Infostands : bijenbond – volkstuinen – hand in hand ballonwedstrijd – bibliotheek met boekenverkoop – Wase 
Neerhof – kindergrime – wereldwinkel. 
-Foorkramen en springkasteel 
 
Zondag 25 september 
- MTB-tocht en gezinsfiietstocht georganiseerd door Mezenstraat tvv “Kom op tegen kanker”. 
 
Weekend 24 en 25 september 
- Troelantfeesten 
- Kunst uit Sinaai organiseert opnieuw zijn jaarlijkse activiteit in samenwerking met de kleuterschool, de lagere school 

en de plaatselijke afdeling van de muziekacademie. Deze zal doorgaan in de kloosterkapel en wellicht ook in de 
kleuterschool. 

Varia: 
. 

8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad 

Er zijn afspraken dat de akoestiek van het dorpshuis zal worden aangepakt. 
  

9.Varia 

Herstructurering dorpsraadsvergaderingen: 
Tijdens de vergadering met de VZW “Sinaai leeft” is afgesproken om de vergaderfrequentie van de Dorpsraad te 
beperken tot tweemaandelijks. Tijdelijk worden de vrijgekomen avonden gebruikt om het memorandum verkiezingen 
2012 voor te bereiden. Mensen die hieraan mee willen werken zijn steeds welkom. 
Trage wegen: 

In opvolging van de project trage wegen kregen we volgende bericht van de dienst landbouw: 

De stad Sint-Niklaas heeft het initiatief genomen om samen met de provincie Oost-Vlaanderen en vzw trage wegen 
een tragewegenplan op te maken voor de gemeente Sinaai. 
De eerste stap in het planproces bestaat uit een inventarisatie. Vzw trage wegen wenst hiervoor beroep te doen op 
een 10-tal vrijwilligers die elk een sector zullen inventariseren aan de hand van een werkkaart, fiches en een 
handleiding. Er worden ook van elke trage weg digitale foto’s genomen. 
Deze inventarisatie wordt uitgevoerd tussen 15 september en 31 oktober 2011. 
Op dinsdag 13 september 2011 om 19.30 uur wordt in het dorpshuis Sinaai voor de geïnteresseerde 
vrijwilligers een toelichting gegeven door vzw trage wegen. 
Indien u hiervoor geïnteresseerd bent of iemand kent die zich hiervoor wil engageren, gelieve dan te reageren op 
deze email. 
Gelieve ook reeds te noteren dat de start- en synthesevergadering voor het grote publiek op dinsdag 29 november 
2011 en dinsdag 27 maart 2012 worden gepland. 
Dus IEDEREEN die mee wil werken met dit project moet zeker op 13 september aanwezig zijn in het Dorpshuis. 
24u Stappen voor Sofhea: 
Ook dit jaar stapt L. Heyens samen met verschillende sympathisanten 24u voor de leukemiepatiëntjes en de 
„Leuvense navelstrengbloedbank‟. Iedereen is van harte welkom om een rondje mee te stappen van vrijdag 26/08 tot 
zaterdag 27/08 19u. Parcours op vrijdag 8 km - op zaterdag is er keuze uit 7km, 15km en 20km. Zaterdag is er in de 
namiddag ook een familiefietstocht van 25km.  


