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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 10 januari 2006
om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
De Dorpsraad wenst iedereen een goede gezondheid en een
vruchtbare samenwerking voor 2006.
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 Verkeer: o.a. ongevallenstatistieken Schepen Vercauteren;
 Opvolging bank Fata Morgana;
 Voorstelling memorandum;
 Begroting 2006 door schepen Schoeters;
 Nieuws uit deelculturele raad;
 Mededelingen;
 Varia;
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 6 december 2005
Aanwezig: Eddy De Gendt, Ivo Van Acker, Tony De Beule, Walter Vermeiren, Georges De Blieck, Alfons
Stremersch, Pierre Willaert, Michel Raes, Mady Tollenaere, Luc Heyens, Eddy Ongena, Peter
Buysrogge, Jacques Smet, Etienne Meul, Jo Thanssens, Karel Noppe,
Schepen Van Peteghem Gaspard
Verontschuldigd: Ben Van Eynde, Stephaan Schelfaut, Annemie Bogaert
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad),

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen.
Vraag om de aanwezigen te vermelden met naam en voornaam in de aanwezigheidslijst.
2. Briefwisseling:
Uitgaande:
Doorgegeven aan meldpunt;
- stoep in de Hulstbaan verlagen (oversteek thv kapsalon);
- bomen snoeien Tinelstraat (thv Tinelkerkhof);
- De verlichting naast het wandelpad op de Dries moet hersteld worden;.
- Vraag aan verkeerspolitie omtrent voorrangsregeling in Franciscuslaan
- Op het einde van de Hulstbaan en de Luitentuit staan de borden “SINAAI” niet meer
recht: vraag om ze goed te zetten.
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Bermen herstellen in Leebrugstraat, Goudenleeuwstraat en Waterstraat. (de laatste
na stopzetting opleiding n.a.v. werken in Puiveldestraat.)

Inkomende:
- Brief van Dirk De Beule waarin hij zijn standpunt naar voren brengt i.v.m. het verspreiden van het
memorandum naar de verschillende democratische partijen.
Het mail-bericht wordt in extenso voorgelezen als mededeling.
- In de Tinelstraat worden de bomen gesnoeid in het voorjaar
Loverkenslaan wordt ondergeschikt gemaakt t.o.v. de Franciscuslaan (aangeduid met een
omgekeerde driehoek)
3. Memorandum 2006
Ons „groene boekje‟ met onze desiderata voor de volgende bestuursploeg werd voor het laatst
herschreven in 2000 en wordt opnieuw samengesteld in het vooruitzicht van de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.
Teksten worden geschreven door verschillende deelnemers van de werkgroep ad hoc zoals eerder
besproken..
De teksten worden dan onderling naar elkaar gemaild ( 5-12-2005); eerstvolgende vergadering 12/12 te
20 u bij Jacques.
Enkele mensen hebben reeds hun huiswerk ingestuurd; dat is alvast een start om rond te werken.
Bedoeling blijft dat we op de dorpsraad van januari het memorandum in grote lijnen kunnen voorstellen.
4. Bank Fata Morgana
Er is in november een werkgroep samengekomen i.v.m. de toekomst van de bank.
Resultaat :
- Bank bestaat uit 7 grote stukken van 2 x 4 m.
- Het is niet mogelijk deze bank buiten blijvend op te stellen (vochtopname).
- De stenen op het zitvlak zijn meestal losgekomen, en vormen een groot gevaar voor
verwondingen.
- Er blijken geen gegadigden te zijn voor de bank in haar totaliteit.
- Het zou wel tof zijn indien we de herinnering deels kunnen bewaren in Sinaai.
Daarom zullen we uit de bank de voornaamste stukken uithalen; deze inkaderen, en ophangen in
verschillende openbare of semi-openbare gebouwen voor zover akkoord van de betrokkene bekomen
wordt (deelgemeentehuis, buurthuis, scholen, parochiezaal, Troelant).
Foto‟s van de essentiële stukken worden getoond.
Jacques tracht één voorbeeld te maken tegen volgende dorpsraad.
5. 11.11.11
Sinaai heeft weer zijn beste beentje voorgezet als we volgende bedragen bekijken:
Een totaal van 5.724,00 € een nieuw record.
1.407 winst op de maaltijd: 1.187 overschrijvingen op de bank en 3.130,00 € aan huis-aan-huis
omhalingen. Dit alles verdeeld over 2.150 gezinnen.
Sinaai is nog de enige gemeente uit Sint-Niklaas die een omhaling organiseert.
Het resultaat toont toch aan dat we dit moeten blijven volhouden.
Daarom dank aan alle medewerkers en vooral aan Stephaan als organisator en coördinator
6. Nieuws vanuit WJS
Uit de evaluatie rond Kristus Koning bleek dat alles goed verlopen te zijn.
JOC Troelant organiseert:
10.12.2005 30-40-50 jarigen fuif.
17.12.2005 Gala bal
Speelpleinwerking is in actie tussen 27-30 december en 3-6 januari.
7. Waterbeheersing
Schepen Gaspar Van Peteghem overloopt enkele zaken i.v.m. wateroverlast.
- Niemand kuist zijn eigen gracht, met dichtslibbing als gevolg.
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- Volgend jaar is het stedelijk slibstort actief
- Men zal dan 50 tot 60 km. grachten kunnen schoonmaken
- Het college heeft beslist dat voor de inwoners van de Leestraat n.a.v. de herinrichting een
huisaansluiting voorzien wordt op de riolering van de Leestraat.
De bewoners kunnen daar naar eigen wens op aansluiten, maar wel mits ze een
voorwaterzuivering plaatsen per woning.
- Er werden nu reeds heel wat grachten schoongemaakt, doch men moet steeds wachten tot na
de maïsperiode wil men op de akkers kunnen.
- De stad zal in samenwerking met het Polderbestuur het onderhoud van de waterlopen
aanpakken ook de private grachten. Dit is reeds gebeurd in de Tinelstraat.
- Er zijn afspraken gemaakt met Aquafin dat ze alarmen plaatsen op hun pompen, zodat de stad
onmiddellijk op de hoogte gesteld wordt van eventuele pannes.
- Mezenstraat had problemen met collector, tevens zat de riolering voor 60 % dicht. Deze zal
binnenkort schoon gemaakt worden.
- De overlast in de Vleeshouwerstraat had te maken met het niet goed functioneren van het
waterzuiveringstation. Hier wordt nu een terugslagklep geplaatst die herhaling moet verhinderen.
- Naar aanleiding van de stroomonderbreking laatst leden is nu ook gebleken dat het
pompgemaal over geen stroomgroep beschikt en in dit geval ook niet kan werken.
- Het stadsbestuur zal een plan opstellen met de noodzakelijke onderhoudswerken qua riolering
en waterwegen.
Het zal ook tweemaal per jaar vergaderen en overleggen met alle betrokken diensten. Men zoekt
nu nog even naar het juiste niveau van de verschillende waterlopen.
- 3 de fase van Hooimanstraat staat op de begroting van 2007
BELANGRIJK VOOR SINAAI:
Sinaai is erkend als rampgebied tijdens de wateroverlast van 11 september 2005
Diegene die daardoor schade heeft opgelopen kan een schade dossier binnenbrengen op het
stadhuis.
U neemt daarvoor contact op met Patrick Fels (dienst financiën) hij leidt alles in goede banen.
8. VARIA
-

Aansluiting van Helsvuurstraat op Puiveldestraat is deze maal goed aangepakt.
Ransbeekstraat wordt geherasfalteerd ( reeds in de begroting voorzien)
Voetpaden tegenover De Ster worden op dit ogenblik aangelegd volgens de bouwvergunning.
Leestraat : * subsidie voetpaden voor 50 % goedgekeurd.
* Het herprofileren van de grachten is nog voor dit jaar.
* Wegenwerken zullen af zijn tegen 1 mei 2006
- Waterstraat wordt heraangelegd, waarschijnlijk met eenzelfde profiel als de Oude Baan
(=bredere fietsstroken)
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