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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 6 DECEMBER 2005
om 20u in het buurthuis Vleeshouwersstraat Sinaai

inaai
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 Memorandum: Planning;
 Opvolging bank Fata Morgana;
 ;
 11.11.11-actie 2005: resultaten;
 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 8 november 2005
Aanwezig:.E. De Gendt, R. Eeckhoudt, J. Van de Wiele, W. Van Poecke, A. Stremersch, G. Smet, W.
Vermeiren, G. De Blieck, E. Beirens, J. Raes, L. Heyens, F. Creve, E. Ongena, I. Van Acker, W. Seghers,
D. Van Reeth, P. Willaert, J. Doens, F. Baeyens, A. De Decker, K. Van Poucke, S. Groep, S. Van
Cleuvenbergen, A. Van Damme, E. Meul, J. Smet, A. Bogaert, S. Schelfaut.
Namens het stadsbestuur: schepen Van Eynde.
Pers:.S. Luyckx (Het Nieuwsblad/Het Volk)

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
1. Goedkeuring verslag
Er wordt vanaf nu enkel nog een bericht verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be met de vermelding dat
het verslag kan gedownload worden van de web-site www.sinaai.be.
Tevens wordt gevraagd om extra aandacht te geven aan de agenda-pagina.
Bedoeling is dat de verenigingen via "NIEUW ITEM TOEVOEGEN" hun activiteiten doorgeven aan ons.
Wij zetten die dan zo snel mogelijk "on-line".
We hopen dat dit een pagina wordt, die massaal door de verenigingen zal gebruikt worden!
Opmerkingen:
-Reactie van WJS op een artikel dat verscheen in de krant na vorige vergadering: ze vinden het spijtig dat
ze niet werden gecontacteerd voor het verschijnen van het bewuste artikel zodat ze bepaalde verkeerde
informatie konden rechtzetten bv. in verband met de zoekgeraakte tentjes. Deze waren nl. opgeslagen bij
Spenoazie zoals het hoorde.
-Volkssportfeesten: ondanks onze positieve hoop moeten we echter constateren dat er na aftrek van alle
kosten (enkele nagekomen rekeningen en de onkosten voor het feestje van de tapploeg) er een verlies is
van 109,93 euro.
-Bad-street-actie: op vraag van een aanwezige zullen de resultaten ook op de web-site www.sinaai.be
geplaatst worden. Een schriftelijk exemplaar is te verkrijgen op het secretariaat of bij E. Meul.
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2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- geen.
Inkomende:
- een mail van de Werkgroep Leefmilieu Sinaai waarin ze melden dat ze vanaf nu i.p.v. het
volledige verslag een samenvatting zal opsturen.
3. Nieuws vanuit WJS:
Op de actiedag rond het bos zijn geen eigenaars van bossen afgekomen => er zal met deze personen
een gesprek worden georganiseerd over het gebruik van deze bossen als speelbossen. Belangrijk is om
alle gegevens op papier te zetten bv. ivm verantwoordelijkheden, onderhoud, …
In de begroting van Sint-Niklaas wordt jaarlijks een bedrag opgenomen om speelbossen aan te kopen.
Op 20 november is er het jaarlijkse Kristus Koning feest, waarbij alle jeugdverenigingen betrokken zijn.
4. Verslag infovergadering structuurplan Sint-Niklaas
Werner, Etienne en Jacques waren op deze infovergadering aanwezig.
Ze melden dat er geen nieuwe zaken werden verteld in vergelijking met de voorstelling die heeft
plaatsgehad op de dorpsraadsvergadering van
Op de infoavond was heel veel volk aanwezig.
Er is eveneens een nieuwe handige brochure uitgegeven.
De dorpsraad beschikt over het uitgebreide dossier ( te bevragen op het secretariaat).
Reageren kan men op website: www.sint-niklaas.be/structuurplan
5. Afspraken memorandum 2006
Voor elke gemeenteraadsverkiezing wordt door de dorpsraad een memorandum geschreven dat
verspreid wordt naar de verschillende democratische partijen en na de verkiezingen naar de
onderhandelende partijen.
Het memorandum is als het ware het verlanglijstje van de Dorpsraad waarin prioriteiten en standpunten
i.v.m. de nabije toekomst van Sinaai worden vastgelegd.
De streefdatum voor de afwerking van dit verlanglijstje is januari 2006.
In vorige editie waren de verschillende hoofdstukken o.a. cultuur, onderwijs, sociale zaken, jeugd, sport,
landbouw, administratie, verkeer. Voor enkele onderdelen wordt advies gevraagd aan de werkgroepen
(o.a. WLS, WJS, werkgroep verkeer, …)
Na een rondvraag willen volgende personen meewerken: Werner, Rudy, Philip, WJS, Jacques, Annemie,
Etienne, Stephaan. André V. en Johan (WLS) worden gecontacteerd.
Eerste samenkomst op 14/11/2005 om 20 u bij Jacques thuis.
6. Voorstelling Web-site: www.sinaai.be:
Men gaat op internet en tikt www.sinaai.be in en komt terecht op de startpagina.
Hierop ziet men bovenaan de hoofdthema’s staan (Sinaai, Dorpsraad, Info Sinaai, Agenda, Sinaai Leeft.)
met eronder in het licht groen een korte omschrijving.
Klik je een hoofdthema aan (bv. Sinaai) dan zie je op de linker zijkant andere thema’s verschijnen in (ons
voorbeeld: geschiedenis, ligging, bezienswaardigheden, landschapsroute,parochie, diensverlening). Op
het lichtgroene vlak zie je een foto met daarboven de drie titels van de onderstaande tekst. Als je de
schuifbalk rechts naar beneden beweegt kun je de volledige tekst lezen.
Als je op een “neven-item” klikt (bv. parochie) dan krijg je in de lichtgroene zone dezelfde opbouw. (een
foto met eronder een tekst die te lezen is door de schuifbalk recht te bewegen).
Dit principe geldt voor alle hoofd- en neven-items.
Onder Sinaai Leeft zie je de activiteiten waarbij de dorpsraad betrokken is met o.a. de foto’s van Fata
Morgana, Volkssportfeesten en Kunst uit Sinaai maar ook een volledig overzicht van de verenigingen in
Sinaai met een korte omschrijving en de contactadressen, e-mailadressen, web-sites e.d. (Vraag aan de
verschillende verenigingen om regelmatig wijzigingen door te sturen, zodat deze informatie steeds juist
is.)
Extra’s zijn:
-Bij Dorpsraad verslag kan men het verslag lezen als men klikt op het PDF-icoon.
-Bij agenda kan men klikken op “nieuw item toevoegen”, men krijgt dan een “venster” waarin men de
gegevens voor een activiteit kan invoeren => deze worden dan door een webbeheerder ingevoerd in de
agenda.
-Eveneens bij agenda kan men klikken op de omschrijving van de activiteit, men krijgt dan bijkomende
informatie over deze activiteit.
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Gekoppeld aan de website zijn er enkele e-mailadressen die binnenkort zullen gebruikt worden; zo zal
men de dorpsraad kunnen bereiken via dorpsraad@sinaai.be en niet meer via dr.dcr.sinaai@skynet.be
7. Ongevallenstatistiek over Sinaai:
Verschoven naar volgende vergadering.
8. 11.11.11-actie 2005:
Op 6 november ging onze solidariteitsbrunch door. Er waren 141 aanwezigen die genoten hebben van
een uitstekende maaltijd wat ons een opbrengst gaf van 1407 euro (vorig jaar waren er 160 aanwezigen
met een winst van 1560 euro)
Op 11 – 12 en 13 november is er de jaarlijkse deur aan deur omhaling.
Voor deze omhaling zoeken we nog enkele medewerkers (voor Elzenstraat, Neerstraat, Hemelsbreedte,
Klokke Roelandlaan, Godelievelaan)
11.11.11-Belsele organiseert op 11 – 12 en 13 november een jaarlijkse jaarmarkt t.v.v. 11.11.11 met een
rommelmarkt, koetstochten, …
9. Voorstellen ’30 jaar Dorpsraad / 35 jaar Info Sinaai (2006):
Er zijn geen voorstellen binnen gekomen.
10. Werkgroep Verkeer Sinaai:
Geen vergadering in oktober.
11. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai:
Heemkring Den Dissel:
Vanaf de tweede zaterdag van november zal het lokaal van de heemkring telkens op de tweede en vierde
zaterdag van de maand toegankelijk zijn tussen 10u en 11u30.
12. Mededelingen:
Uit de voorbije schepencolleges:
26/9:
-Toestemming voor de jeugdbewegingen van Sinaai om het evenement “een plaats om te spelen” te
organiseren op de Dries.
-Planning organisatie vormingsavond voor organisatoren van feesten en evenementen op donderdag 22
december 2005 om 20u in het stadhuis of kasteel Walburg.
-Heraanleg voetpaden en opritten Godelievelaan: aanstelling ontwerper.
10/10:
-Toekenning verbouwingssubsidie (vernieuwing verwarmingsinstallatie) VVKSM Sint-Franciscus Sinaai
-Ontvangst 50-jarigen op 29/10/05 op het deelgemeentehuis.
-Verzekeringspolissen: verlenen van afstand van verhaal aan de Heemkundige kring Den Dissel Sinaai
voor het lokaal dat ze permanent gebruiken in het deelgemeentehuis.
-Natuurbehoud: toekenning/niet-toekenning subsidie aan vzw Durme voor aankoop percelen in de
Fondatie te Sinaai.
13. Varia
+ problemen via meldpunt:.
- verlagen drempel bij fietsoversteekplaats Hulstbaan
- vallende takken in de Edg.Tinelstraat thv het kerkhof.
- onduidelijkheid over de voorrangsregeling in de Franciscuslaan n.a.v. de nieuwe straat
(Lovezkeslaan)
- Defecte verlichting langs het wandel/fietspad op de Dries en langs het kerkhof.
+ parkeerplaatsen mindervaliden:
een aanwezige meldt dat de verloren parkeerplaats t.h.v. “Van Borm” nog niet gecompenseerd is en dat
de parkeerplaats t.h.v. het deelgemeentehuis nog niet verplaatst is naar een betere plaats waar men
gemakkelijker kan manoeuvreren.
+ Wateroverlast:
OP 28/11/2005 zal het polderbestuur 8 probleemplaatsen bekijken => voor de Dorpsraad zal Etienne
aanwezig zijn.
.
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