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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 2 oktober 2012  

                                om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 

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

a. Troelant 
b. WJS 

3. Trage wegen in Sinaai 
4. Openbare werken: 

a. varia 
5. Cultuur: 

a. Volkssportfeesten (evaluatie) 
b. Terugblik “Nazomer van Sinaai” (septemberjaarmarkt) 
c. Heemkring den Dissel 
d. Varia 

6. Terugblik voorstelling partijprogramma’s 4 september 2012. 
7. 11.11.11-actie 2012. 
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 
9. Varia 
Graag tot dan. 
                                                                 Het secretariaat. 
 
 

VERSLAG van de vergadering van 07 augustus  2012:  
Aanwezig: E. Beirens, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, G. Mattheussen, O. De Cock, G. De Blieck, T. De 
Beule, A. De Tender, R. Laureys, F. Creve, L. Heyens, R. Eeckhoudt, A. Geerinck, I. De Blok, K. Noppe, T. Foubert, 
W. Vermeiren, M. Rollier, R. Schelfaut, J. Tansens, D. De Meyer, D. Backe, E. Meul, J. Smet, A. Bogaert, S. 
Schelfaut, schepen M. Nachtegael, schepen B. Van Eynde, schepen G. Van Peteghem. 
 . 
Pers: /. 
 

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 en opvolging verslag + briefwisseling: 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
Opvolging: 
. 
Uitgaande post: 

- uitnodigingen naar de secretariaten van de verschillende politieke partijen voor de vergadering van 
september. 

- Doorsturen memorandum naar partij SNAB. 
- Mail ivm de extra fietsplaatsen in Sinaai. 
- Enkele mails ivm de volkssportfeesten (uitnodigingen, verzekering ed.) 
- Een brief naar de V.R.T. (Redactie De Vragende Partij) ivm onze werking rond de 

gemeenteraadsverkiezingen. 
Inkomende post: 

- e-mail ivm parkeerprobleem in de dr.Haeltermanlaan.  
- e-mail met reactie van de partij SNAB op onze uitnodiging 

mailto:dr.dcr.sinaai@skynet.be
http://www.sinaaileeft.be/
mailto:dorpsraad@sinaaileeft.be
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- e-mail van G. Poppe met vragen over het  jeugdhuis Troelant. 
 

2. Jeugd: 

 
a. Jeugdhuis Troelant:  

Tijdens de “Nazomer van Sinaai” zijn er op 21, 22 en 23 september 2012 Troelantfeesten. 
 

3. Openbare werken: 

 
- Bad Street Boys 

Via een fotoreportage van J. Smet worden de voornaamste aandachtspunten van de bad-street-boys besproken. 
Enkele opmerkingen: 
-Verschillende afwateringsgoten zijn overwoekerd door onkruid en grassen. 
-Er zijn over het ganse grondgebied opmerkingen geformuleerd over het onderhoud van de bermen en “putten” naast 
de rijbaan. 
-Er is de vraag om de naamborden van de straten te reinigen, want vele borden hebben een groene ‘aanslag’. Ook 
zijn er enkele aan vervanging toe. 
-Extra aansporing om de grachten te kuisen in de Hooimanstraat (er groeien zelfs bomen in de gracht!!) Wie is 
verantwoordelijk? De aangelande of de stad? Vraag aan dienst landbouw? 
-In de Hooimanstraat staan de rode lijnen op de borden schuin naar het fietspad toe ipv naar het wegdek. Borden 
draaien? 
-vraag naar snelheidsbeperkingen in alle buitenstraten, zeker daar waar er meer bewoning is zoals o.a. Neerstraat => 
schepen Van Eynde meldt dat er momenteel een “snelheidsplan” wordt opgemaakt voor groot Sint-Niklaas. 
-in de Hulstbaan wordt aandacht gevraagd voor het fietspad en voor de strook tussen fietspad en rijbaan. 
-vraag om een put weg te werken in het Tinelpad t.h.v Chirolokaal.  
-dringende vraag om in het centrum Sinaai de mozaïek in te voegen; dit is reeds goedgekeurd in het schepencollege. 
Algemeen kunnen we zeggen dat er de voorbije jaren grote vooruitgang is geboekt ivm de wegeninfrastructuur in 
Sinaai. 

- Verbetering landbouwwegen (Burmstraat, Limietstraat, Ettingstraat, ...) 
De Limietstraat wordt gefatsoeneerd. 
Ettingstraat: de betonstroken worden verlengd. 
Burmstraat: het profiel van deze straat wordt bekeken, de bedding wordt opnieuw aangelegd, er zal steenslag worden 
aangebracht en de vernieuwde weg wordt 4 m breed. 

- Vleeshouwersstraat 
Er zijn geen nieuwe elementen, de streefdatum voor het einde van de werken blijft eind september 2012. 

- Luitentuitstraat 
Voorontwerp rioleringen is goedgekeurd.  

- Sinaaidorp 
Het dossier wordt verder uitgewerkt, momenteel zijn de opmetingen bezig. 
 

4. Cultuur 

 
- Volkssportfeesten 

Door het afhaken van enkele ploegen zullen er 16 ploegen deelnemen. 
Daar het de 30

ste
 editie is, werd vorig jaar afgesproken om voor de proeven te putten uit de 29 voorbije edities en een 

soort “best of” te organiseren in samenspraak met de ploegen.  Naast deze “best of” is er een “24 uur op rollen”  die 
deels meetelt voor de competitie, maar waarbij ook sponsorgelden worden ingezameld tvv de inrichting van de 
nieuwbouw Troelant. 
Planning:  
12/8 samenkomst planning tapperslijst en afspraken inrichting tent. 
13/8 voorstelling proeven aan de ploegkapiteins 
21/8 opstellen tent => vele handen maken het werk aangenaam! 
24 – 25/8 volksportfeesten op grasplein Dries. 

- Terugblik Sinaai Kermist:.  
-Iedereen is het erover eens dat het een mooi programma was, spijtig dat het een natte editie is geworden. 
Het financiële plaatje is nog niet rond, maar er zal geen of weinig winst gemaakt zijn. Gelukkig komt vanuit de stad 
voldoende subsidie om de verschillende artiesten te betalen en is er goede logistieke ondersteuning. 
Bij deze willen we ook de deelnemende verenigingen danken. 
De vraag om eventueel een tent te plaatsen wordt weerlegd: dan verliest het gebeuren de charme van de Dries. 
-De optredens op maandagavond waren een succes en door de optredens op de Dries te plaatsen was er voldoende 
ruimte. Er waren wel opmerkingen over de trage drankbediening.  
-Tijdens de kermis was er een extra beroepsrennerswedstrijd, waarvoor echter weinig reclame is gemaakt zodat de 
publieke belangstelling eerder beperkt was. 
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-  “Nazomer van Sinaai” (septemberjaarmarkt): 
-Jaarmarkt: het programma wordt in augustus gefinaliseerd volgens  hetzelfde stramien als de voorbije jaren met een 
rommelmarkt, optredens op een podium en demonstraties. Er is de medewerking van het oudercomité van de lagere 
school. Mogelijk is er een wagenspel/toneelvoorstelling door Baudeloo. 
-“Kunst uit Sinaai”: de tentoonstelling gaat door in de Catharinakerk 
- tentoonstelling Heemkring den Dissel: in het deelgemeentehuis. 

- Heemkring Den Dissel 
Het jaarboek, dat ter beschikking zal zijn tijdens de tentoonstelling, gaat  over Edg.Tinel. Het is een lijvig en 
interessant boek geworden. 
Ook de tentoonstelling gaat over Edgar Tinel en de schuttersgilde St. Sebastiaan.  
Op het moment van de tentoonstelling kan het lidgeld betaald worden en ontvangen leden het jaarboek en de 
bundeling van de voorbije nummers van de Sinaïek.   

- Varia:  
-de 4de Nacht van de Musea gaat op zaterdag 25 augustus 2012 door op volgende locaties: museumtheater 
Zwijgershoek; tent binnenkoer SteM Zwijgershoek. 
  

5. Opvolging memorandum  

 
Naar aanleiding van de verkiezingsronde van oktober hebben wij vanuit de Sinaaise dorpsraad een uitgebreid 
memorandum gemaakt, dat we op 6 maart 2012 hebben voorgesteld aan de politieke partijen en de pers. 
In het verlengde van ons memorandum organiseren we op dinsdag 4 september  2012 een bijzondere dorpsraad, 
waarbij we een spreker van alle partijen uitnodigen die de gelegenheid krijgt om aan de vergadering duidelijk te 
maken waarom iemand uit Sinaai voor hem/haar of voor zijn/haar partij zou moeten stemmen. Belangrijk is dat de 
Sinaaise thema’s binnen de partijprogramma’s voor ons de items zijn die extra in de kijken moeten komen tijdens de 
uiteenzetting. Het is geen politiek debat. Elke partij krijgt maximaal 8 minuten. 
 

6. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad 

 
CBS 21 mei 2012 
-De burgemeester verwelkomt de aanwezigen en schepen Lieve Van Daele houdt een toespraak op het traditionele 
volksfeest te Sinaai naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 7 juli 2012 te 20 uur. 
-toelating wordt verleend aan het Wiener Circus om circusvoorstellingen te organiseren op de Grote Markt van 30 
maart 2013 tot 10 april 2013. 
-zondag 19 augustus 2012 :de Sterathlon wordt georganiseerd door de sportdienst. 
CBS 29 mei 2012 
-Het college beslist om werkingsmiddelen betaalbaar te stellen aan de verschillende jeugdhuizen o.a.  JOC Troelant.  
CBS 4 juni 2012 
-Het college gaat akkoord met het plaatselijk aanpassen van de groenzones voor parkeren in de Loverkenslaan. 
CBS 11 juni 2012 
-rioleringsdossier Luitentuitstraat: het voorontwerp word goedgekeurd. 
CBS 2 juli 2012 
- Het college gaat principieel akkoord met de stad Lokeren in verband met het rioleringsdossier Eikelstraat (Daknam) - 
Heirstraat: - om de 4 woningen in de Heirstraat af te koppelen en de afkoppelingsstudie te laten uitvoeren en dit op te 
nemen in het aanbestedingsdossier; 

     - het aandeel van de wegenisheraanleg ter hoogte van deze woningen ten laste van het stadsbestuur te 
nemen. 
CBS 9 juli 2012 
- medewerking aan de 19de Volkskunstweek: te Sinaai op maandagavond 13 augustus 2012 voor de 
avondvoorstelling op de Dries 
-Het college beslist toelating te verlenen aan JOC Troelant vzw, Wijnveld 12, 9112 Sinaai, voor de organisatie van de 
Troelantfeesten op vrijdag 21 en zaterdag 22 september 2012 in JOC Troelant. 
CBS 24 juli 2012 
- het herstellen van het Leebrugpad langsheen de Leebeek ter hoogte van Wapenaerteinde te Sinaai wordt 
goedgekeurd. 
 

7. Varia 

 
- Opmerkingen ivm de broodautomaat op Hoek Luitentuitstraat/Hulstbaan zijn doorgegeven aan de 

verkeersdienst. Na overleg met de bakker en de café wordt hij op de parking van het café gezet. 
 


