1

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 7 december 2004
om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 11.11.11-actie 2004;
 Voorstelling VZW ‟Sinaai leeft‟;
 Verslag „Werkgroep Tinelkerkhof‟;
 Info werken Armentruyenbeek;
 Eerste voorstellen ‟30 jaar Dorpsraad/ 35 jaar Info Sinaai (2006);
 Werkgroep verkeer Sinaai;
 Nieuws uit deelculturele raad;
 Mededelingen;
 Varia;
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 2 november 2004
Aanwezig: I. Van Acker, M. Raes, J. Vande Wiele, E. Beirens, M. Rollier, S. Schelfaut, E. Meul,
E. Ongena, W. Vermeiren, G. Smet, T. De Beule, E. De Gendt, M. Tollenaere, R. Bogaert, T. Durinck,
K. Van Damme, S. Vercauteren, S. De Roeck, G. Poppe, Schepen B. Van Eynde.
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad), G.Van Vliet (Het Laatste Nieuws).

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen.

2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- /.
Inkomende:
- een mail van SP-a Sinaai ter informatie aan Dorpsraad met advies over het bouwen van een
meergezinswoning (appartementen) in de bocht van de Edgar Tinelstraat.
3. Werkgroep Leefmilieu Sinaai:
Briefwisseling Tinelstraat: zoals de schrijver zegt, dient er een aanvraag te gebeuren om bomen te
vellen. De normen voor beoordeling van de vergunning zijn destijds samen met Stramin en de werkgroep
vergunningen opgesteld m.a.w. in samenwerking met WLS. De controle dient in de eerste plaats door de
bevoegde diensten te gebeuren.
Vergaderdag: de dinsdag wordt in vraag gesteld om te vergaderen. Bespreking voor een andere dag
volgende vergadering.
Folder wandelen in Sinaai: Eddy meldt dat dit winterwerk wordt en zal Chris Cappendijk vragen om
samen te werken. Hij stelt voor de folders uit te werken zoals de beschrijving van fietstochten.
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Keilanden: hier maakt Eddy dezelfde opmerking i.v.m. de start van waarnemingen. Een samenwerking
met Mark Terreur (stad Sint-Niklaas) is gepland. Eddy zal contact nemen met de Raaklijn i.v.m. met hun
resultaten om permanente bewoning in hun regio uit te sluiten.
Kan samenwerking met andere leefmilieuverenigingen bijdragen tot een efficiëntere oplossing van dit en
andere probleemsituaties? Eddy contacteert Abllo rond de stand van zaken i.v.m. permanente bewoning
in recreatieve gebieden.
Statuten: De aanwezigen vragen om de procedure prioritair te starten.
Avond met spreker: Helmut heeft via internet 3 mogelijkheden verzameld, we stellen voor deze te
kopiëren en samen te voegen met de agenda van volgende vergadering. De aanwezigen hadden een
voorkeur voor het thema “regenwater, hemels water”. Verder denken tegen volgende vergadering aan de
plaats, kost, datum enz…
Leebrugpad: volgende knelpunten werden gemeld: bewegwijzering zou in twee richtingen dienen te
gebeuren? De trap aan de brug is een niet te nemen hindernis voor kinderwagens, fietsers, en oudere
wandelaars, vermits deze problemen reeds door de dorpsraad wordt behandeld plannen we hieromtrent
geen acties. Weer kwam de problematiek rond de samenwerking met de dorpsraad ter sprake. We
concludeerden dat de samenwerking niet wordt uitgesloten, maar aangezien onze doelstellingen vooral
milieugericht zijn denken we dat het nodig is doelgericht met een eigen visie verder te werken.
VOLGENDE VERGADERING :
DINSDAG 9 NOVEMBER 2004 TE 20 u in ’t JOC Troelant
Agenda : THEMA : Info-Sinaai + jaarplanning 2005
Statuten / Tentoonstelling eindevaluatie / Inventaris weekendverblijven Keilanden / Afspraken organisatie
avond met spreker / actie Leebrugwandelpad openstelling gedeelte tot aan Keizershof / Wandelfolder /
Vergaderdag / uitstap Natuurgebieden Midden Limburg / GNOP / Klachten werken Armentruyenbeek.
4. Nieuws vanuit WJS:
- op 21 november wordt het jaarlijkse Kristus Koningfeest georganiseerd door de Werkgroep
Jeugd Sinaai voor alle jeugdverenigingen. De dag begint met verzamelen op de Dries waarna een
eucharistieviering volgt daarna een maaltijd in de parochiezaal en in de namiddag spelen op de Dries en
in de buurt.
- op 18 december is er op de avond van de kerstmarkt een groot galabal in Jeugdhuis Troelant
t.v.v. de Werkgroep Jeugd Sinaai.
5. 11.11.11-actie 2004:
+ Op 11, 12, 13 of 14 november 2004 vindt de jaarlijkse omhaling plaats. Hiervoor zijn we nog op zoek
naar enkele vrijwilligers o.a. voor de Klokke Roelandlaan, de Godelievelaan, Hemelsbreedte en de
Elzenstraat.
+ Op zondag 7 november 2004 organiseren we onze SOLIDARITEITSBRUNCH in het
PAROCHIEHUIS. De prijs bedraagt 12 euro, voor kinderen onder de 10 jaar is het 5 euro.
Men kan komen eten van 11u tot 12u30 of 12u45 tot ...
Reserveren kan door een seintje te geven aan Stephaan Schelfaut, Beukenlaan 24 tel. 03 772 51 25 of
via e-mail dr.dcr.sinaai@skynet.be
De verdeling van de enveloppen en de afspraken i.v.m. de solidariteitsbrunch gebeurden op dinsdag
26/10/2004.
+ Het feestprogramma van 11.11.11-comité Belsele wordt verspreid.
6. Budgetoverzicht Dorpsraad:
- De cijfers (inkomsten – uitgaven) voor de werking van de Dorpsraad werden overlopen, evenals alle
subsidies (vooral projectsubsidies) van de verschillende werkgroepen onder de koepel Dorpsraad. Naast
deze geldsubsidie kan de Dorpsraad rekenen op een belangrijke logistieke ondersteuning van het
Stadsbestuur voor zowel Volkssportfeesten, „Kunst uit Sinaai‟ als voor „Info Sinaai‟.
- Hierbij aansluitend wordt gemeld dat er een vergadering is geweest i.v.m. het opstellen van de statuten
voor de nieuwe VZW. Doel is om de VZW van start te laten gaan begin 2005.
- Ook zal getracht worden om onze in aanmaak zijnde Web-site www.sinaai.be klaar te stomen tegen
begin 2005.
7. Info werken Armentruyenbeek:
De werken verlopen volgens schema. De graafwerken zijn gebeurd tot aan de Stenenmuurstraat en
zullen pas na de winter hervat worden. Ondertussen worden alle kanduiten afgewerkt.
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Op de vraag over het ophogen van laaggelegen stroken op verschillende akkers meldt schepen Van
Eynde dat dit mag gebeuren zonder vergunning tot max. ½ m. Deze ophogingen worden opgevold door
zowel de dienst Landbouw als de milieudienst.
De grond die wordt aangevoerd voor de parking aan het Keizershof komt niet van de graafwerken aan de
Armentruyenbeek maar van deze uitgevoerd aan de voetbalpleinen van Puyenbroeck.
8. Nieuws uit de deelculturele Raad Sinaai:
Geen nieuws.
9. Mededelingen:
Op de gemeenteraad werden enkele punten inzake Sinaai besproken o.a.
-het subsidiereglement voor natuurinrichtings- en herstelprojecten (ivm het behouden en natuurgericht
ontwikkelen van het gebied “uitlopers van de Moervaartdepressie”.)
-het subsidiereglement aanplant/aanleg/onderhoud van kleine landschapselementen (hagen, heggen,
houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen, hoogstammige en halfstammige fruitbomen en
waterpartijen).
-reglement voor het verlenen van bijkomende steun voor beheersovereenkomsten afgesloten tussen
landbouwers en de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van de Verordening EEG 1257/99 – steun
voor plattelandsontwikkeling.
-ter verwezenlijking van het rio-project “Edgard Tinelstraat”: een schaderegeling
-een verkoop in der minne ter verwezenlijking van de nieuwe rooilijn Oude Heirweg t.h.v. aansluiting
Hulstbaan.
-kosteloze overdracht van een perceel grond dat deel uitmaakt van het Schoolwegelke (t.h.v. Dr. R.
Haeltermanlaan/Wijnveld) door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
Op het schepencollege werd de kosteloze terbeschikkingstelling van papier voor Info-Sinaai in 2005
goedgekeurd.
10. Varia
+Overpopulatie duiven kapel:
Schepen Van Eynde meldt dat dit probleem met de bevoegde diensten is besproken maar dat er nog
geen initiatieven genomen zijn.
+FietspadHulstbaan::
Een aanwezige meldt dat er verschillende diepe putten zijn in de kasseistrook tussen het fietspad en de
rijbaan.
+Bietenvervoer:
Enkele aanwezigen merken op dat Sinaai weer een doorgang is voor het zwaar vervoer dat het
bietentransport met zich meebrengt. Men vraagt zich af hoe zij naar Moerbeke geraken wetend dat ze
niet door het centrum van Eksaarde en Moerbeke mogen. Waarom blijft dit vervoer wel door het centrum
van Sinaai rijden? Moeten er niet dezelfde maatregelen getroffen worden als in Eksaarde en Moerbeke?
Welke wegen worden voorgesteld aan de transportfirma‟s?
+Huize ‘Den Dries’:
Ter hoogte van de uitrit van het rusthuis (naast Dexia) ontstaan er regelmatig onveilige situaties voor
voetgangers omdat bezoekers e.a. dikwijls zonder kijken over het brede voetpad tot aan de rijbaan rijden.
Vraag om er een bord te plaatsen dat aandacht vraagt voor de voetgangers.
+Rioolputjes:
Er wordt gevraagd om de rioolputjes op de parkeerstrook van de Dries voor de winkels/banken schoon te
maken.
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