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                                U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering 

                                van de Dorpsraad op DINSDAG 1 april 2014  

                                om 20u in het DORPSHUIS Dries  Sinaai 

       inaai 
  
 
De voorlopige agendapunten: 
 
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling; 
2. Voorstelling Buurtbedrijf Drietakt vzw                                                           
3. Openbare werken 

a. Fietspad Weimanstraat (schepen Hansens) 
b. Sinaaidorp fase 2: opvolging advies DR (schepen Van Peteghem) 
c. varia 

4. Jeugd: 
a. Jeugdhuis Troelant  
b. WJS 
c. varia 

5. Sociaal: 
a. Opvolging OCMW-site (toelichting bij het eindrapport van het studiebureau, maar ook rond 

het verdere besluitvormingsproces (Schepen M.Nachtegael) 
b. varia 

6. Verslag algemene vergadering vzw Sinaai Leeft 
7. Cultuur: 

a. Heemkring den Dissel 
b. Varia 

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

VERSLAG van de vergadering van 4 februari 2014:  
Aanwezig: A. De Tender, A. Van Goethem, L. Van Damme, J. Vercauteren, B. Claes, E. Beirens, S. Schelfaut, E. De 
Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, P. Van Bossche, L. Moens, M. Moens, I. De Block, A. Stremersch, W. Seghers, G. De 
Blieck, T. De Beule, F. Creve, L. Heyens, R. Laureys, K. Noppe, F. Baeyens, R. Schelfaut, W. Vermeiren, J. Tansens, W. 
Heymans, G. Van Bossche, M. De Caluwe,L. Beirnaert, R. Eeckhoudt, J. Van Puyvelde, J. Van Daele, T. Foubert, A. 
Bogaert, E. Meul, J. Smedt, S. Schelfaut, schepen M. Nachtegael.  
 
Pers: S.Luyckx (Het Nieuwsblad). 
 

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. 
Opmerking ivm punt 5a: …”Er wordt momenteel uitgekeken om de feitelijke toestand aan te passen aan de 
wet”… Tijdens de vergadering van december 2013 is dit niet te sprake gekomen en werd er enkel gemeld dat 
de parkeersituatie langs de Dries (zijde boerenmarkt) onwettig is.  
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Uitgaande post: 

- herinrichting Sinaaidorp fase 2: de op- of aanmerkingen ivm voorliggende plannen vanuit dorpsraad en 
verenigingen. 

- Een mail met de opmerkingen van de dorpsraad op de inspraakronde ivm het ontwerp masterplan van 
de OCMW-site “Ter Beke” (zie punt 5).   

- Mail aan de leden dorpsraad met de buurtbrief ivm de nieuwe toekomst voor de terreinen rond Sint-
Katharina in Sinaai.   

- Enkele meldingen aan het meldpunt ivm toestand Sinaaidorp en het Jozefwegeltje. 
- Enkele mails ivm de heraanleg van Sinaaidorp fase 2. 

Inkomende post: 

- Uitnodiging officiële ondertekening afsprakennota om op 17 februari 2014 de afsprakennota tussen de 
stad Sint-Niklaas en de dorpsraad te ondertekenen (om 19u in de vredeszaal).  

- Een mail van C. Heylen met in bijlage een brief ivm slechte toestand van de Stenenmuurstraat. 
(doorgestuurd naar het meldpunt) 

- Een mail met het evaluatieverslag van de heraanleg van het Tinelkerkhof => zie punt 7 
- Een mail met het persbericht van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw ivm de 

hervormingsplannen van De Lijn op het platteland. 
- Een brief van de provincie Oost-Vlaanderen met ons attest van erkenning als vrijwilligersorganisatie 

2014. 
 

2. Financieel: 

a. Bespreking begroting 2014 en meerjarenplanning: Schepen Nachtegael.  
Witboek & Meerjarenplan 
In het Witboek dat bij de start van deze legislatuur werd opgemaakt, werden de beleidsdoelstellingen vertaald 
in actieplannen en acties. 
Deze kregen een financiële vertaling nl. 
– Jaarlijks 120 miljoen euro exploitatie - inkomsten/uitgaven 
– Investeringspakket van 120 miljoen euro (75 miljoen netto inbreng van de stad) 
– Geen verhoging APB of OV (= 85% van de belastinginkomsten) 
 Belangrijk zal dus zijn om keuzes te maken 
 
Als we de voorbije jaren bekijken dan zitten de stadsfinanciën op het goede spoor:  

- In december 2011 stelde men vast dat er oplopende tekorten waren en dat de reserve op zou zijn eind 
2014 

- Maart 2012 werd een besparingsplan opgemaakt om deze oplopende tekorten te beperken waardoor 
er een reserve is van 10 miljoen euro begin 2015. 

- In januari 2013 werd in het Witboek een financieel kader opgesteld dat verder bouwt op de principes 
van het besparingsplan met bijkomende structurele maartregelen. 

- December 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd waardoor de tekorten verder dalen 
en er in 2019 een overschot zal zijn (een positieve reserve) 

Het is een moeilijke uitdaging maar alle Vlaamse steden en gemeenten staan voor eenzelfde financiële 
uitdaging waarbij externe factoren een rol spelen zoals: 
– Stijging pensioenkost 

•  Continue stijging patronale bijdragen 
•  Responsabiliseringsbijdrage 

– Effecten economische crisis 
– Verminderen/wegvallen van dividenden (Dexia/Electrabel) 
– Verplichtingen/doorschuiven opdrachten vanuit van hogere overheden naar de gemeenten/steden. 
Hierdoor stijgen de  uitgaven sneller dan inkomsten en zijn structurele oplossingen noodzakelijk. 
 
Financieel evenwicht 
-Jaarlijks moet het resultaat op kasbasis positief zijn => dit kan dankzij de opgebouwde reserve van de 
voorbije jaren. 
-in het laatste jaar moet de ‘autofinancieringsmarge’ positief zijn => verwachting + 132.000 euro 
 
Welke maatregelen met financiële impact zijn gepland: 
• Personeelskosten: 
– er komen geen naakte ontslagen 
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– De kosten worden beperkt gehouden door beperkte vervanging van pensioneringen, bekijken kerntaken 
(reeds opgestart tijdens vorige legislatuur, wordt eerdaags afgerond) & lean-methodiek 
• Werkingskosten: 
– Geen verhoging t.o.v. 2013 
– Maatregelen die in het Witboek beschreven zijn worden uitgevoerd 
• Dotaties: 
– OCMW: 16.5 miljoen euro, verminderd naar jaarlijks +3%  
– Politie: 10 miljoen euro, verminderd naar jaarlijks +2.5% 
– Kerkfabrieken: 500.000 euro 
– De Ster: wordt vanaf 2015 naar de provincie overgeheveld. 
• Fiscale hervorming: 
– Vereenvoudiging, transparantie waardoor betere controleerbaarheid 
– Grondslag nog actueel? 
• Premies en subsidies: 
– Vaste enveloppes 
 
Verenigingen 
• Verenigingen blijven maximaal ondersteund: 
o Gebruik stadsmateriaal (idee van afhaalloket met verschillend tarief tov levering ter plaatse) 
o Gebruik lokalen 
o Sectorsubsidies (jeugd, cultuur, sport, …) 
o Wijkwerking 
 
Investeringen (globaal) 
• Oprichten van een dienstensupermarkt + vernieuwen archief: 4 miljoen euro 
• Stadswerkplaatsen: investering van 3 miljoen euro 
• Rio-dossiers: 
– 25 miljoen euro voor de uitvoering geplande projecten 
– 750.000 euro voorbereiding nieuwe dossiers 
• Aankoop gronden bos/natuur: 900.000 euro 
• Wegen, incl. voet- en fietspaden: 9 miljoen euro 
• Bibliotheek Heymanplein: 2 miljoen euro 
• Vrije Ateliers: 400.000 euro 
• Sport: 4 miljoen euro 
• Gebouwen: 8 miljoen euro 
• ICT: 3.8 miljoen euro (+ 2.5 miljoen euro OCMW) 
 
Investeringen (Sinaai) 
• Rio-projecten: 
o Luitentuitstraat: is reeds in uitvoering (op budget 2013) 
o Sinaaidorp fase II: voorzien 2.822.000 euro (uitvoering 2014 + 2015), waarvan 780.000 euro gesubsidieerd 
• Wegen: 
o Weimanstraat: aanleggen fietspad 946.000 euro (uitvoering 2014 + 2015), waarvan 411.000 euro 
gesubsidieerd 
o Vernieuwen brug Leebrugstraat: 200.000 euro (uitvoering 2014) 
o Trage wegen: 20.000 euro per jaar (planning nog te bespreken) => nu jaarlijks vast een bedrag bepaald. 
Geld dat voorzien was in voorbije jaren is niet gebruikt! 
• Sportcentrum “Ter Beke”: 
o Verlichting KFC Sinaai: 25.000 euro (uitvoering 2014) 
o Judolokaal: 230.000 euro (uitvoering 2014) 
o Judo-matten en muurbescherming: 23.000 euro (uitvoering 2014) 
o Buitensportinfrastructuur: 25.000 euro (uitvoering 2014) 
• Jeugdhuis/ontmoetingscentrum Troelant: verdere uitwerking plannen! 
• Dries: 
o Beschermen en instand houden als landschappelijk en beschermd monument: 50.000 euro (uitvoering 2014) 
• Kerk: 
o Renovatie van 1.200.000 euro, waarvan 950.000 euro gesubsidieerd 
 
Het OCMW in het kort 
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• Inhoudelijk (OCMW-Beleidsplan): 
o Sociale dienstverlening 

- Oprichten van de  Welzijnssite (oude terreinen Gerda) 
- Opleidings- en Oriënteringscentrum (2 miljoen euro) 
- Lokaal Armoedeplan (115.000 euro per jaar) 
- Huurwaarborgfonds (75.000 euro) 
- Versterking sociale dienst  

o Woonzorg voor senioren 
- Nieuwbouw: Lindehof en Gerda (20 miljoen euro) 
- Actualisering Zorgstrategisch Plan, residentieel en thuiszorg (16 miljoen euro) 

o Interne keuken 
- Verdere synergie tussen staddiensten en OCMW 

• Financieel (OCMW-Meerjarenplan): 
o Jaarlijkse exploitatie-inkomsten/uitgaven van 60 miljoen euro 

- met stedelijke dotatie van 16.5 miljoen euro 
o Investeringspakket van afgrond 58 miljoen euro 

-  Stedelijk Zilverfonds 6 miljoen euro 
o Conform de decretale criteria voor financieel evenwicht (strengere regels voor OCMW dan voor stad) 
 

 

3. Openbare werken 

a. Sinaaidorp fase 2: opvolging 
Na de vergadering van 14/1 is er advies (zie verslag vergadering)  naar het schepencollege doorgestuurd.   
Op 31/1 werd dit advies door E. Meul en J. Smedt toegelicht aan o.a. schepen Henne, schepen Hanssen, 
schepen Van Peteghem, schepen De Meester, J.Goeminne, K. David. 

b. Varia 
Men heeft een van de huizen naast het deelgemeentehuis gerenoveerd en opnieuw ingevoegd, maar men 
heeft geen rekening gehouden met de structuur van de gevel van het deelgemeentehuis. Grijs tegenover wit 
voegsel, ronde voegen tegenover platte voegen. OCMW was de opdrachtgever, schepen Nachtegael volgt dit 
op! 
 

4. Jeugd: 

a. Jeugdhuis Troelant  
Op 20/1 was er een overleg i.v.m. de inrichting van de zaal.   
De opening is voorzien voor 19 september 2014, ondertussen loopt er een actie om een nieuw logo te 
ontwerpen. 
Ook de judo zal rond de opening van het gemeenschapshuis verhuizen naar hun nieuwe locatie (wanneer 
wordt er gestart met de werkzaamheden?) 

b. WJS 
De WJS zal meewerken aan de jaarlijkse buitenspeeldag van Ketnet op woensdag 2 april. Men heeft deze dag 
gedecentraliseerd naar elke deelgemeente. 

c. Varia 
 

5. Sociaal: 

a. Opvolging OCMW-site 
In januari was er de inspraakprocedure ivm de voorliggende herinrichtingsplannen van de OCMW-site Sinaai. 
Vanuit de dorpsraad is onderstaande reactie gegeven (januari 2014): 
1.Zelfs na toelichting is het ons vandaag onduidelijk voor welke inrichting zal gekozen worden in de 
Vleeshouwersstraat ter hoogte van de school, en/of de inrit richting sportterreinen. 
De plannen die door studiebureau Jouret en het stadsbestuur werden voorgesteld voor de herinrichting van 
Sinaaidorp – fase 2, geven een duidelijk andere voorstelling dan diegene die nu in plan ‘ter Beke’ aan het 
publiek worden voorgesteld. 
Opmerkelijk is bv. de parkeerfaciliteiten die door het ene ontwerp worden aangeboden voor het 
schoolcomplex, in het andere wordt een uitgebreider aanbod voorzien op wat vandaag de speelruimte is van 
de kinderopvang in het Buurthuis, en verdwijnen de parkeermogelijkheden aan de school in de 
Vleeshouwersstraat.  
2.Het studiebureau stelt dat de huidige voorstellen rond de OCMW-site alleen betrekking hebben op gronden 
die door de stad of het OCMW in eigendom of in beheer zijn. 
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De ingrepen die een aaneenschakeling met de dorpskern beogen, gebeuren wel op gronden eigendom van de 
school of door haar in erfpacht, en hebben een zwaar financieel plaatje als gevolg omdat ronduit gesproken 
wordt over het afbreken van de bestaande sportruime en het bouwen van een nieuwe. 
Wie gaat dat betalen ?  
3.Belangrijke problematiek in het geheel is hoeveel en hoe ver het verkeer in dit binnengebied wordt 
toegelaten en gekanaliseerd. 
Voor ons is het van bij de benadering van het nieuwbouw Troelant-dossier duidelijk dat de verkeersdruk op het 
straatje Vleeshouwersstraat/voetbalvelden beter moet gekanaliseerd worden. 
Daarom ook dat wij steeds geijverd hebben voor uitbreiding van de parkeerfaciliteiten ter hoogte van de 
sporthal en nieuwbouw Troelant  (een visie die zich later – in bredere benadering - vertaald heeft in R.U.P. Ter 
Beke), met enige ontsluiting richting Wijnveld of Hooimanstraat. 
Het is immers niet denkbeeldig dat bezoekers van het gemeenschapshuis Troelant de afstand tussen de thans 
voorgestelde parking (t.h.v .bestaand rusthuis) te ver zullen vinden en dus zullen gaan parkeren in de 
Hooimanstraat. 
Een ontsluiting richting Wijnveld of Hooimanstraat zou bovendien inhouden dat het uitrijdende verkeer niet 
onmiddellijk terug in de verkeersstroom van het centrum terechtkomt.  
Gelijktijdig kan de vraag gesteld worden wat de impact is op de economische (over-)leefbaarheid van het 
cafetaria aan de sporthal indien de directe bereikbaarheid met de wagen wordt verhinderd. 
 4.Wij juichen de gedurfde keuze toe om de sportterreinen in hun huidige functie en dito locatie te behouden. 
Zoals blijkt uit de parkeertelling geeft de sportbeoefening op deze terreinen een belangrijke druk op de 
parkeersituatie. 
Te zake toch 2 belangrijke bedenkingen: 
-wij menen te weten dat op het terrein van FC Herleving Sinaai verlichting geplaatst wordt om hen toe te laten 
ook avondmatchen te spelen. 
Indien dat zo is zal dat ter gelegenheid van die avondmatchen wellicht een groot deel van de voorziene 
parking (80 plaatsen) in beslag nemen tot vrij laat op de avond.  
Als op datzelfde moment een sportactiviteit doorgaat in de sporthal of het gemeenschapshuis, wordt dat 
wellicht een probleem. 
-Het is niet meer dan logisch dat het OCMW in deze financieel krappere tijden haar patrimonium maximaal wil 
beheren en rentabiliseren. 
Houden de huidige voorstellen geen verhoging van de gebruikersvergoedingen verborgen? 
5.Een  aantal percelen grond zullen op de markt worden aangeboden voor verkoop en/of verkaveling. 
Sinaai krijgt op die manier wellicht zijn “gouden gronden”, gelet op de ligging vlak bij, en toch buiten het 
centrum. 
Zal er vanuit het beleid enige sturing zijn richting kandidaat kopers en/op de verkoopprijzen ? 
6.Ook de keuze om de zwakke weggebruiker een prominente plaats te geven in het verkeer in het 
dorpscentrum juichen wij toe.  
Een eventuele ontsluiting richting Hulstbaan op de oude Belsele-beek-bedding zou een perfecte aansluiting 
kunnen zijn op het ontwerp van Studiebureau Jouret dat meer westwaarts een fietspad voorziet op dezelfde 
bedding, richting Zwaanaarde. 
De vraag lijkt ons evenwel of beiden juridisch haalbaar of afdwingbaar zijn, en of de fysieke breedte voldoende 
is om te realiseren wat beoogd wordt.  
7.De ontsluiting van de huidige school & OCMW-zorgsite zou mogelijks kunnen via het doorsteekje ter hoogte 
van Bakkerij Bart, ofwel nog meer noordwaarts via de lopende verkaveling Huysman. 
Indien dit via Bakkerij Bart gebeuren, lijkt het ons logisch dat daar de inrit komt, en aan het buurthuis de uitrit, 
kwestie van zichtbaarheid bij het uitrijden. 
 
Vanuit de dorpsraad juichen we de door het OCMW gebruikte inspraakmethodiek toe met een “info-
inspraakdag” (op woensdag) en het verwerken van de eerste opmerkingen in een kort daaropvolgende 
afsluitingsmoment (op zondag), waar nog bijkomende opmerkingen konden gegeven worden. 
Het studiebureau zal de bijkomende opmerkingen verwerken in een eindrapport dat tegen eind februari klaar 
zal zijn. Hierna zullen door de OCMW-raad en het schepencollege enkele knelpunten moeten besproken 
worden.  
 
Vanuit de vergadering kwamen opmerkingen bij de ontsluiting van de nieuwe huizen via de Hooimanstraat en 
de verkeersdruk die dat met zich zal meebrengen t.h.v. de spoorwegovergang op het Wijnveld. 
Ook werd opgemerkt dat men in de Hooimanstraat met specifieke bouwafspraken rekening moest houden, 
terwijl er nu in de ‘achtertuin’ een totaal andere bouwstijl wordt gebruikt. 

b. Varia 
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6. Verkeer: 

a. parkeerbeleid in Sinaai 
Opvolging: Er wordt momenteel uitgekeken om de feitelijke toestand aan te passen aan de wet. 
Er komen geen parkeermeters in Sinaai! 

b. ‘Catharinawegel’ voorstellen aan de straatnamencommissie 
Ok 

c. Varia 
 

7. Tinelkerkhof: verslag evaluatie uitgevoerde werken 

 
1.Allerheiligen 
Tijdens de periode van Allerheiligen liet het uitzicht van Tinelkerkhof te wensen over. De bloemenweide had 
zich niet ten volle ontwikkeld en omdat deze zones niet gemaaid werden, gaf dit een zeer verwaarloosde 
indruk aan het kerkhof.  
Het bloemenmengsel heeft effectief niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit voorjaar zullen deze zones 
opnieuw bewerkt en ingezaaid worden met een bloemenmengsel.  
De medewerkers van de groendienst zullen deze zones voor Allerheiligen zeker maaien. Dit wordt ook 
uitgevoerd op de andere begraafplaatsen waar extensief beheerde zones zijn.  
 2.Kattenstaarten 
Op perk D groeien kattenstaarten. Om dit kruid te vermijden / verwijderen / vernietigen zal het perk intensief 
gemaaid worden. Het zal eveneens bestreden worden dmv bekalking. Het gebruik van herbiciden blijft 
verboden! 
Op perk D wordt (nog) geen bloemenweide voorzien.  
3.Nieuwe bomen en struiken 
De werkgroep gaat akkoord met de nieuwe bomen en struiken voorzien om de vrijgekomen percelen in te 
vullen. In functie van de beschikbare oppervlakte selecteerde Tom verschillende soorten met elk een 
specifieke link naar de begraafplaatsen.  
De bomen mogen het uitzicht op de kerk niet te veel hinderen en moeten goed onderhouden worden (tijdig en 
correct snoeien). Dit is van toepassing op alle beplanting.  
4.100 jaar WO I 
Nav deze herdenking worden de grafzerken in de perken voorzien voor oud-strijders later dit jaar gereinigd 
door een externe firma.  
De groendienst zal, indien de weersomstandigheden en de aanleg van betrokken perken dit toelaten, rode 
beplanting (klaprozen en/of andere vaste beplanting) voorzien.  
Een werkgroep werd opgericht om dit project in goede banen te leiden. Verdere instructies volgen… 
5.Gedenkmonument voor perk zusters reparatricen en paters franciscanen 
Op deze perken ontbreekt een gedenkmonument. Dit kan opgebouwd worden uit arduinsteen, beschikbaar bij 
de stadsdiensten en een plexiplaat met de namen van betrokken zusters en paters en verwijzing naar de orde. 
6.Reiniging en herstelling grafzerken 
De grafzerk van DeNoyelle Emile, eigendom van het stadsbestuur, helt naar achteren. Dit kan verholpen 
worden door eigen diensten.  
Bij sommige grafzerken, met lopende concessie, wordt een akte van verwaarlozing geplaatst.  
 

8. Milieu/landbouw:  

a. Trage wegen 
Geen nieuws 

b. Varia 
 

9. Evenementen: 

a. Adviesvraag van dienst evenementen ivm circusvoorstellingen in Sinaai 
Elk jaar zijn er diverse aanvragen voor het opstellen van circussen op het grondgebied van de stad Sint-
Niklaas.  
De laatste 6 tot 7 jaar opteerden wij er steeds voor om slechts 2 circussen toe te laten op het grondgebied, nl 
1 circus op ge Grote Markt in het voorjaar (meestal tijdens de Paasvakantie) en 1 circus op de Dries in Sinaai 
(eind september – begin oktober).  
Uiteraard hebben wij ook tijdens het najaar Sint-In-de-Piste op de Grote Markt.  
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In Belsele en Nieuwkerken werden de laatste jaren geen circusvoorstellingen gegeven. Ook de Dries van 
Sinaai is geen ideale locatie omdat ze zeer gevoelig is voor betreding, zeker tijdens het najaar. 
Aan de diverse dorpsraden zou ik willen vragen of zij  
1. Vragende partij zijn om circusvoorstellingen in de gemeente te laten plaatsvinden.  
2.Indien ja: welke periode lijkt jullie het meest geschikt? (Niet in november en december omdat er dan Sint-In-
de Piste is) 
3. Waar zou volgens jullie een circus kunnen worden opgesteld?  Een circustent heeft al snel een afmeting 
van 14m x  19 m tot een diameter van een 25-tal meter. Daarnaast moeten ook minimaal een 2-tal 
woonwagens een 2-tal transportwagens een 1 tentwagen kunnen worden geplaatst. Voor een groter circus is 
een totale oppervlakte van 40 x 40 meter nodig.   
Op het terrein moet uiteraard ook een mogelijkheid zijn dat er wordt aangesloten op water en elektriciteit.  
Het is niet echt noodzakelijk dat deze opstellingen gebeuren op openbaar domein, het zou ook vb kunnen op 
een weide die aanleunt bij een dorpskern (vb weide naast De Roover in Puivelde).  
 
Voor Sinaai lijkt ons het grasplein van de Dries het meest geschikte terrein. Dit geeft wel een belasting van dit 
plein maar hiervoor moeten goede afspraken gemaakt worden met de verantwoordelijke van het circus. 
Andere mogelijkheden kunnen zich situeren rond de sportterreinen. 
 

b. Planning 2014 
Dorpsraadsvergaderingen: 
Dinsdag 4 februari 2014 
Dinsdag 1 april 2014 
Dinsdag 3 juni 2014 
Dinsdag 5 augustus 2014 
Dinsdag 7 oktober 2014 
Dinsdag 2 december 2014 
 
Sinaai kermist (11-juli-viering): 12 juli 2014 
 
Volkssportfeesten: 22 – 23 augustus 2014 
 
Septemberjaarmarkt/kunst uit Sinaai: 27 – 28 september 2014 (overleg met schepen Chalier i.v.m. de 
jaarmarkt gaat door op 20/02/2014) 
 
11.11.11 omhaling en maaltijd: 2de en 3de WE van november 2014 afh. van samenwerkingsformules en locatie. 
 
Kerstmarkt: zaterdag 13 december 2014 
 
ANDERE organisaties: 
Opening gemeenschapshuis Troelant: 19 – 21 september 2014 
 
De Nacht van de Geschiedenis op 25 maart 2014. 
 
Kampioenschap van België voor boeren en boerinnen: op 24 augustus 2014. 
 
Open Monumentendag 2014: op 13 september 2014 vindt de 26ste uitgave plaats met als thema: 
“Monumenten in het verleden, heden en in de toekomst” met aandacht o.a. voor ‘De Heirnisse’ 
 
Kermissen via aankondiging gemeenteraad 20 december 2013: 
Sinaai - aprilkermis Plaats: Dries. Periode: Van de zaterdag vóór de laatste maandag van april tot en met deze 
maandag.  
Sinaai - meikermis Plaats: Duizend Appels. Periode: Van de eerste zaterdag van mei tot en met de maandag 
daaropvolgend.  
Sinaai - zomerkermis Plaats: Dries. Periode: Van de zaterdag vóór de tweede zondag van juli tot en met de 
derde zondag van juli. 
 
Geen kermis in Zwaanaarde. 

c. Varia 
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10. Cultuur: 

a. Heemkring den Dissel 
Er wordt ijverig gewerkt aan het nieuwe jaarboek. 
Men werkt mee aan ‘de Nacht van de Geschiedenis’ van het Davidsfonds. Thema is ‘de Grote Oorlog’ met een 
herdenking van de gesneuvelde oud-strijders van WO1. 

b. Varia 
 

11. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad: 

Gemeenteraad 20/12/2013: 
-Ontwerp provinciaal rup Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimte-gebied 
Het provinciaal rup Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied – fase 1 is een 
uitvoering van de algemene visie voor de aanpak van de zones voor verblijfsrecreatie in Oost-Vlaanderen, 
zoals goed-gekeurd door de provincieraad op 23 mei 2012. In een eerste prioritaire fase worden volgens deze 
aanpak een aantal zones voor verblijfsrecreatie binnen grotere open ruimtes herbestemd. Eén van de 
deelplannen in dit provinciaal rup herbestemt de zones voor verblijfsrecreatie aan de Haneweestraat, 
Riemeersstraat en Kernemelkstraat in Sinaai naar zones voor openluchtrecreatieve verblijven in een beboste 
omgeving met nabestemming bosgebied. Een beperkt aantal percelen wordt onmiddellijk naar bosgebied 
herbestemd. 
Agenda gemeenteraad vrijdag 31 januari 2014: 
Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Rioproject Sinaaidorp fase 2: aankoop gronden. 
Schepencollege: 
Feesten en plechtigheden: wijkwerking: geen subsidie buurtgerichte actie aan Sinaai Leeft vzw voor 
kerstmarkt 
Gemeenschapscentrum: gemeenschapscentrum Troelant en chirogebouw: aansluiting op riolering: 
betaalbaarstelling 
Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie:  
het wijkcomité Zakstraat, voor de nieuwjaarswandeling annex receptie op 19 januari 2014;  
het straatcomité Keizerstraat, voor de nieuwjaarsreceptie op 31 januari 2014; 
het buurtcomité Wijnveld, voor de nieuwjaarsactiviteit op 23 februari 2014; 
 

12. Varia 

 
- Verlichting: iemand merkt op dat door besparingsmaatregelen de verlichting om een bepaald uur wordt 

gedoofd b.v. in Sinaaidorp is dit van 22u tot 6u, wat gezien de slechte staat van het voetpad tot 
valaccidenten kan leiden. 
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