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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 7 februari
om 20u UITZONDERLIJK in “de Climax” Dries Sinaai

inaai
 Enige agendapunt: voorstelling memorandum 2007-2012
Graag tot dan.
Het secretariaat.
VERSLAG van de vergadering van 10 januari 2006
Aanwezig:.I. Van Acker, E. De Meester, M. Tollenaere, J. van de Wiele, M. Rollier, J. Raes, W.
Vermeiren, G. Smet, M. Raes, P. Willaert, R. Eeckhoudt, G. Vercauteren, E. Beirens, E. Ongena, R.
Thijssen, W. Van Poecke, G. De Blieck, G. Vercauteren, W. Thijssen, E. De Gendt, E. Meul, J. Smet, A.
Bogaert, S. Schelfaut.
Namens het stadsbestuur: schepen H. Schoeters.
Pers:.S. Luyckx (Het Nieuwsblad/Het Volk), G. Van Vliet (Het Laatste Nieuws)

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
ALGEMEEN
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
1. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd.
Een aanwezige vraagt zich af of de erkenning als rampgebied de wateroverlast van 11 september betreft
of deze van 20 augustus? Het betreft wel degelijk deze van 11 september 2005.
2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- geen.
Inkomende:
- een brief van de dienst landbouw – patrimonium ivm de vraag tot herstellen defecte verlichting
aan de Dries. Men meldt dat onze vraag is doorgegeven aan Intergem. Deze hebben er zich toe
verbonden om een defecte lamp binnen de 2 weken te vervangen. Indien er echter structurele
problemen zijn (weggevallen verlichting naast voet/fietspad) kan de herstelling langer uitblijven.
Ze wijzen de Dorpsraad erop dat defecten rechtstreeks kunnen gemeld worden op de website
www.straatlampen.be of op telefoonnummer 0800 6 35 35. => Stephaan zal het defect via de
website nogmaals melden.
3. Nieuws vanuit WJS:
Vanuit de Dorpsraad werd hen gevraagd om hun vragen aan en visie over het toekomstige beleid door te
geven zodat we ze kunnen opnemen in het memorandum. Deze vraag is eveneens gesteld aan de
verantwoordelijken van het jeugdhuis Troelant.
4. Overzicht gegevens “telplaten”:
Schepen Schoeters stelt de gegevens van enkele straten voor.
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Bij het beoordelen van de resultaten wordt er vooral rekening gehouden met de eerste 85% van de
scores, om de foutenmarge te beperken.
Resultaten:
-Cadzandstraat: juni 2004 (beide richtingen) gemiddelde snelheid 54,7 km/uur terwijl er een maximum
snelheid geldt van 90 km/uur.
-Dries: september 2002; richting Zwaanaarde: gemiddelde snelheid van 25,9km/uur, slechts een klein
percent (3%) rijdt sneller dan 30km/uur.
-Dries: september 2002; richting Hulstbaan: gemiddelde snelheid van 33,3km/uur. 17% rijdt sneller dan
30km/uur.
-Luitentuitstraat: juni 2005; richting Hulstbaan: gemiddelde snelheid van 57,7km/uur.
-Luitentuitstraat: juni 2005; richting N70: gemiddelde snelheid van 59,1km/uur.
-Vleeshouwersstraat: april 2003: richting Stenenmuur: gemiddelde snelheid 26,4km/uur.
-Vleeshouwersstraat: april 2003: richting Dries: gemiddelde snelheid 48,4km/uur.
-Vleeshouwersstraat: juni 2003; richting Dries: gemiddelde snelheid 52,3km/uur.
-Vleeshouwersstraat: juni 2003; richting Puivelde: gemiddelde snelheid 39,2km/uur.
-Waterstraat: november 2005; richting Stekene: gemiddelde snelheid 46,4km/uur.
-Waterstraat: november 2005; richting Cadzandstraat: gemiddelde snelheid 41,3km/uur.
-Weimanstraat: mei 2005; richting Zwaanaarde: gemiddelde snelheid 71,2km/uur.
-Wijnveld: november 2003; richting N70: gemiddelde snelheid 62,3km/uur.
-Wijnveld: november 2003; richting Dries: gemiddelde snelheid 66,8k/uur.
5. Ongevallenstatistieken voor Sinaai:
Globaal gezien zijn er in het jaar 2004, waarover volgende cijfers gaan, weinig ongevallen geregistreerd
in Sinaai.
De cijfers:
-Dries: 6 ongevallen, met vooral stoffelijke schade, uitgezonderd een aanrijding tussen twee fietsers
waarbij gewonden vielen.
-Edgard Tinelstraat: 1 ongeval tussen 2 personenwagen en een hindernis.
-Hooimanstraat: 1 ongeval met een personenwagen en een motor
-Hulstbaan: 4 ongevallen waarbij in 2 gevallen een personenwagen op zijn dak belandde (snelheid?).
Hierbij vielen telkens gewonden. Ook was er een aanrijding tussen een bromfiets en een
personenwagen, waarbij een gewonde viel.
-Sinaaidorp: 3 ongevallen o.a. een valpartij waarbij 2 fietsers viel en zich verwondden, en een ongeval
met een bromfietser en een personenwagen (met een gewonde).
-Stenenmuurstraat: 1 ongeval tussen een personenwagen en een bus.
-Vleeshouwersstraat: 5 ongevallen, waarbij één met gewonden nl. een fietser langs achteren aangereden
door een personenwagen.
-Weimanstraat: 2 ongevallen met personenwagens (met zwaargewonden).
- Wijnveld: 8 ongevallen met o.a. 2 ongevallen tussen motor/bromfietser en een personenwagen waarbij
telkens een gewonde wordt genoteerd. Ook een ongeval tussen 2 fietsers met gewonden en een
kettingbotsing (4 wagens) waarbij de eerste botst op een stilstaande wagen, hierbij vallen ook gewonden.
-Zwaanaardestraat: 1 ongeval tussen 4 personenwagens en een tractor (met gewonden).
6. Begroting 2006:
Na wat de voorbije jaren geïnvesteerd is in Sinaai staat er weinig op de buitengewone begroting 2006.
Wat wel:
-Jeugdhuis Troelant: 5000 euro voor een afsluiting.
-Afhandeling werken Armentruyenbeek: 50000 euro.
-herstel kassei Waterstraat: 71000 euro.
-werken Leestraat (erelonen)
-onderhoud voet- en landbouwwegen: 50000 euro.
-prioriteit waterwegen => stad eigen slib-droogvloer
-stadskosten laatste fase Hooimanstraat (2007-2008)
Vleeshouwersstraat staat niet in de buitengewone begroting, waarschijnlijk wel in de normale begroting
van de dienst openbare werken (wordt nagevraagd)
Geen gebouwen in de begroting.
De gemeentebelasting blijft op 8,5% (Sint-Niklaas staat aan de kop van de armste steden)
De onroerende voorheffing is in Sint-Niklaas erg laag.
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Tegen eind 2015 moet alle water “zuiver” zijn wat voor de stad een aanzienlijke investering zal worden
want dwz gescheiden rioleringen, kleine waterzuiveringstations, …
Schepen Schoeters schetst hoe in dit verband de waterprijs zou kunnen evolueren.
7. Opvolging bank Fata Morgana:
Er is nog geen voorbeeld gemaakt => waarschijnlijk tegen de vergadering van maart.
8. Memorandum 2007-2012:
Op 17/1/2006 is er een volgende samenkomst van de werkgroep die het memorandum samenstelt.
Mensen die alsnog willen aansluiten om samen de teksten te lezen en te bespreken, worden hierop
uitgenodigd.
Volgende personen hebben zich geëngageerd:
André Verschelden: inleiding en inspraak en openbaarheid van bestuur
Gust Gods: vanuit de werkgroep Tinelkerkhof.
Jacques Smet: verkeer en mobiliteit.
Etienne Meul: economie en tewerkstelling
Annemie Bogaert: cultuur, onderwijs, sport, recreatie
Johan De Smedt: leefmilieu en ruimtelijk beleid
Rudy Eeckhoudt: ruimtelijk beleid
Werner Van Poecke: sociaal beleid en dienstverlening.
Het memorandum wordt op de vergadering van 7 februari voorgesteld aan de dorpsraad, de politieke
partijen en de pers. Deze voorstelling gaat niet door in het Buurthuis maar in het zaaltje van café „de
Climax‟.
9. Voorstellen ‟30 jaar Dorpsraad / 35 jaar Info Sinaai (2006):
Geen voorstellen
10. Werkgroep Verkeer Sinaai:
Er is geen vergadering geweest de voorbije maand
11. Nieuws uit de deelcultuurraad Sinaai:
Enkele verenigingen van Sinaai ontvingen in 2005 een extra toelage nl.
-KWB Sinaai vor de film “Sinaai, ons dorp …”
-Davidsfonds voor de tentoonstelling en boek 75 jaar Davidsfonds Sinaai
-KWB Sinaai voor hun Midzomerfeest.
-KVLV/LG Sinaai voor hun Valentijnsfeest.
-KVG Sinaai voor hun deelname aan de week van de amateur-kunsten.
De algemene vergadering van de cultuurraad gaat door op maandag 20 februari om 19u30 in
sportcentrum Puyenbeke Watermolendreef 104 9111 Belsele/Sint-Niklaas.
Corbillard: staat momenteel nog steeds in het magazijn bij Vercauteren. Eind maart moet er een andere
locatie gezocht worden.
Voor het herstel wordt eventueel contact opgenomen met een school of een carrossier => wordt
opgevolgd door de heemkring en de werkgroep rond het kerkhof.
Er wordt voorgesteld om hem na renovatie achteraan in de kerk te plaatsen => moet besproken worden
met het kerkbestuur.
12. Mededelingen:
/
13. Varia
+ Glascontainer hoek Sinaaidorp/Neerstraat:.
Deze glascontainer blijft voor verkeershinder zorgen. Er wordt gevraagd om de container te draaien zodat
de insteekgaten niet langs de straatkant staan.
Hij blijft wel het zicht op de straat richting Sinaaidorp belemmeren.
+ paaltje Dries:
De biel die de oprit (fietspad) van de Dries thv de vroegere brouwerij Capoen afsloot is nog steeds niet
teruggeplaatst. Hij werd de voorbije zomer verwijderd.
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+ parking gehandicapten:
Een aanwezige stelt voor om de voorbehouden plaatsen voor gehandicapten blauw te schilderen. Ook
wordt gemeld dat de parkeerplaats voor gehandicapten op de Dries aan de pomp die regelmatig wordt
geblokkeerd door de bus van „De Lijn‟ nog niet is verplaatst.
+ brand ’t Eindeken:
Er kwam een vraag of de Dorpsraad iets kan doen voor de slachtoffers van de brand in het Eindeken.
Voor de Dorpsraad ligt dit moeilijk.
Vanuit de plaatselijke gemeenschap zijn er al acties op het getouw gezet; zo zal bv. de opbrengst van de
Sinterklaasactie van de school aan het getroffen gezin worden overgemaakt en zal er vanuit de school
een wafelverkoop worden georganiseerd.
+ Tinelpad:
Er is een bord “verboden inrit” (ook voor fietsers) geplaatst op de kruising van het Tinelpad met de
Hooimanstraat richting boskapel. Daar dit een veel gebruikt wandel- maar ook fietspad is wordt gevraagd
dit bord te verwijderen.
+ Weimanstraat:
Overhangende takken hinderen het fietsverkeer.
+ Kanaal 3:
de
Het klasje van de week, een nieuw item op kanaal 3, is deze week gewijd aan de 3 graad van het
wijkschooltje van de Leebrug.
+ Dorpsraad Belsele:
Etienne en Stephaan werden uitgenodigd op de dorpsraadsvergadering van Belsele naar aanleiding van
enkele verschuivingen in hun “bestuur”. De vraag was om een aparte vergadering samen te roepen met
de verschillende dorpsraden om te overleggen over werking, standpunten en gemeenschappelijke acties.
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