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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 9 januari 2007
om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
We wensen u en uw familie een voorspoedige en actief 2007
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 Actie: “beweeg je dorp, dorp met toekomst”;
 Volkssportfeesten;
 Gebruik kloostertuin;
 ;
 ;
 Werkgroep verkeer Sinaai;
 Nieuws uit werkgroep cultuur;
 Mededelingen;
 Varia;
 Nieuwjaarsdrink
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 5 december 2006
Aanwezig: I. Van Acker, J. Raes, M. Rollier, S. Schelfaut, E. Ongena, E. De Gendt, A. Bogaert, G.
Vercauteren, E. De Meester, G. De Blieck, P. Van Bossche, W. Van Poecke, T. De Beule, M. Tollenaere,
W. Vermeiren, F. Creve, L. Heyens, A. Stremersch, F. Van Remootel, J. Smet, E. Meul; B. Van Eynde, C.
Burm.
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad), 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

DATA Dorpsraad 2007:
9/1 – 6/2 – 6/3 – 3/4 – 8/5 – 5/6 – 7/8 – 4/9 – 2/10 – 6/11 – 4/12/2007.
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen.
2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- /.
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Inkomende:
- een mail van B. Van Ryssen ivm wateroverlast in de Zakstraat. T.h.v. huisnummer 68 ontstaat er
bij regen steeds een enorme plas waardoor fietsers naar de andere zijde van de weg moeten
uitwijken.
- Een persbericht van de dienst Cultuur Sint-Niklaas waarin hetvolgende gemeld wordt: “Op

vrijdag 17 november 2006 werd het Sinaaise Tripoli uitgeroepen tot winnaar van de Bandslam,
een wedstrijd voor rockbands van de populaire jongerenzender JIM-TV. Uit 200 geselecteerden
werden er 10 bands uitgenodigd om live te spelen voor de JIM-jury. 6 bands werden
gedelibereerd. In de uiteindelijke finale nam Tripoli het met succes op tegen The JD Theory en
The Donuts. Tripoli maakt noise rock met indie-invloeden. Nerveuze gitaren wisselen elkaar af,
terwijl de songs ferm bijeengehouden worden door de melodieën van zangeres Femke De Beleyr.
Live profileren ze zich als een ontzettend strakke & gerodeerde formatie die hoogst aanstekelijke
gitaarrock door de speakers jaagt. Leden: Femke De Beleyr, Bram Maes, Pieter en Ward
Vermeiren en Frederick Bogaert.”
-

Een mail van F. Van Remoortel ivm nieuwe treindienst Waasland.

.
3. Nieuws vanuit WJS:
Er was geen vertegenwoordiger aanwezig.
4. 11.11.11-actie 2006:
Op zondag 5 november werd de parochiezaal omgebouwd tot een eersteklas-brunchrestaurant voor
multiculturele lekkerbekken. Zo’n 164 mensen hadden dat ook begrepen en kwamen genieten. Samen
zorgden ze voor een netto-opbrengst van 1.652 €.
En in Sinaai koppelen we daar in het weekend van 11 november ook nog steeds een deur-aandeuromhaling aan. De omhaling zorgde voor nog eens 3.358,7 € en we weten ook van 1276,-€
overschrijvingen (verschillende stortingen gebeuren rechtstreeks aan Brussel), zodat we in totaal zeker
6196,7€ bijdroegen aan de nationale actie.

totaal
omhaling
maaltijd
bank

1999
5117,13
2902,02
1454,67
818,05

2000
6404,15
2817,46
1303,59
2283,1

2001
6029,71
2691,7
1577,57
1760,39

2002
5698,37
3295,01
1778,36
625,00

2003
5221,86
3604,99
1416,87
200

2004
5267,2
3424,57
1527,63
315

2005
5935,41
3130,16
1407,75
1397,5

2006
6196,7
3358,7
1652
1276

5. Hooimanstraat:
Op 30 november werd een proefopstelling gemaakt van de nieuwe inrit van de Hooimanstraat t.h.v. de
Stenenmuurstraat. De rijweg zou er langs de andere zijde van de kapel komen te liggen.
Tijdens het plaatsbezoek met de stadsdienst werd eveneens bekeken om de rijweg te splitsen en langs
beide zijden van de kapel een rijstrook aan te leggen zodat er ruimte komt voor een voetpad aan de
rechterkant. De zichtbaarheid bij de inrit op het uitgaand verkeer is voldoende.
Vlak naast de rijbaan (nieuwe inrit) langs de kapel staan twee elektriciteits- of telefoonkasten die blijkbaar
niet verplaatst kunnen worden maar die wel voor hinder kunnen zorgen.
Daar er meer voordelen dan nadelen zijn aan een gesplitste aansluiting op de Stenenmuurstraat zal er
vanuit de werkgroep verkeer een schrijven gericht worden aan het schepencollege met onze argumenten.
Er is voor de hele straat een aanvraag gedaan om de verkeersnelheid te beperken tot 50km/uur, maar dit
is niet weerhouden; momenteel is er een nieuwe aanvraag voor 70km/uur (nu is de maximum snelheid
90km/uur)
Tijdens het werkbezoek merkten we een grote verkeersdrukte en dit buiten de spitsuren (9u). De telling
werd opgevraagd maar voor de Hooimanstraat bestaan er geen cijfers.
.
6. Sluiting Postkantoor Sinaai + aanwending vrijgekomen ruimte;
Van de huidige 1300 postkantoren zullen er in 2009 nog 650 overblijven. In de beheerovereenkomst
worden er 1200 servicepunten voorzien. Het kantoor in Sinaai verdwijnt begin 2007 en er wordt een
servicepunt voorzien in het Fortis-kantoor. In 2008 zal ook het postkantoor in Belsele verdwijnen!
De post op de Dries sluit zijn deuren op 23 februari 2007, het nieuw “postpunt” opent op 7 februari 2007
in de Fortis bank Dries 57/1. In het bankkantoor zal het eerste loket zowel bank- als postloket zijn.
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Iedere inwoner kan er terecht voor volgende postprodukten:
Postzegels, fiscale zegels, raad bij frankeren, aangetekende zendingen brengen en ophalen,
pakjesdienst en financiële stortingen. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de gewone
bankverrichtingen, sparen en investeren en mandaten bij de post.
Het nieuwe postpunt kan ongeveer hetzelfde bieden als het huidige postkantoor maar dan wel met één
groot voordeel dat het nieuwe postpunt dubbel zolang open zal zijn en dat we er op zaterdagvoormiddag
en op donderdag tot 18u terecht kunnen.
De vrijgekomen ruimte in het deelgemeentehuis (ongeveer 9m op 5m) lijkt een ideale ruimte die dienst
kan doen als polyvalente ruimte voor de gemeenschap voor vergaderingen, kleine tentoonstellingen, e.d.
Ze is ook beter toegankelijk dan de eerste verdieping van het deelgemeentehuis. => er wordt vanuit de
Dorpsraad een vraag gericht aan het toekomstige schepencollege.
7. Nieuwe treindienst Waasland + bediening De Lijn:
F. Van Remoortel stelde de veranderingen ivm de nieuwe treindienst Waasland en de bediening van “De
Lijn” voor.
I.v.m. De Lijn zal er vanaf 24/12/2006 een verandering doorgevoerd worden (vermeld in de stadskroniek)
nl. de lijn Sinaai wordt gekoppeld aan de lijn Sint-Gillis-Waas (krijgt zelfde nr.), er komt een uitbreiding
van de “belbus”. => alles is na te lezen in een nieuwe folder van “De Lijn”.
I.v.m. de nieuwe treindienst Waasland zijn er enkele belangrijke veranderingen nl.
-richting Brussel zal men 14 min. Moeten wachten in Dendermonde. In het WE wordt deze trein
afgeschaft en zal men alleen via Mechelen naar Brussel kunnen vanuit Sinaai.
-het uur van de rechtstreekse treinen tussen Gent en Antwerpen verandert ( tussentijd 20 min of 40 min)
bijgevolg zal men, wil men van een omnibus in Lokeren overstappen op een directe lijn, langere
wachttijden hebben.
Vanuit het schepencollege van Sint-Niklaas heeft men reeds gereageerd op de daling in kwaliteit.
Ook vanuit de Dorpsraad zal geprotesteerd worden omdat daardoor voor Sinaai het treinverkeer niet
wordt opgewaardeerd maar eerder wordt ontraden.
.
8. Apriljaarmarkt:
De apriljaarmarkt van 2006 was geen succes. Daarom wordt voorgesteld om eens na te gaan hoe het
verder moet. Moet de paardenprijskamp zoals tijdens de septemberjaarmarkt verschoven worden naar de
zaterdag? Moeten er bijkomend dingen georganiseerd worden? Moet deze jaarmarkt blijven bestaan (in
voorjaar is er reeds een jaarmarkt op Zwaanaarde)?
Allemaal vragen waarover we even moeten nadenken.
Het verschuiven van de prijskamp naar zaterdag kan in 2007 niet meer gerealiseerd worden.
Afgesproken wordt om in april na te gaan hoe alles verloopt: aantal paarden, aantal toeschouwers, … om
daarna een grondige evaluatie en bijsturing te kunnen doen.
Ondertussen wordt gepolst naar het standpunt van het schepencollege, de landbouwers en de
middenstand.
9. Actie Sophea
Er is veel reactie geweest op deze 24-uurs actie, er zijn 600 ronden gestapt. Samen met de tombola
heeft dit initiatief 7555 euro opgebracht.
Het was bedoelt als een éénmalige actie, maar gezien het succes wordt het in 2007 terug georganiseerd
tijdens de Volkssportfeesten (van zaterdag op zondag ditmaal) => moet nog verder worden uitgewerkt.
.
10. Nieuws uit de werkgroep cultuur Sinaai:
Op de vergadering wordt Annemie Bogaert met algemeen handgeklap herkozen als vertegenwoordigster
van de dorpsraad in de cultuurraad Sint-Niklaas. De heer Carloman Burm wordt haar plaatsvervanger.
11. Mededelingen:
/
12. Varia
+Volkssportfeesten:
ste
Tijdens het WE van 24 – 25 – en 26 augustus 2007 worden de Volkssportfeesten voor de 25 maal
georganiseerd. Ter gelegenheid van dit jubileum willen we enkele extra’s plannen. Zo zal tijdens de
spelen uitgekeken worden naar attractieve spelletjes, zal er een bijkomende dag georganiseerd worden
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waarbij we ons dorp in de kijker stellen door middel van wandelingen, fietstochten en boottochten vanuit
verschillende locaties. De dag zal afgesloten worden op de Dries met een optreden.
De eerste contacten met de bevoegde schepen zijn reeds gebeurd maar het schema wordt verder
uitgewerkt tegen eind januari 2007.
+bank Fata Morgana:
de dienst Monumenten en Landschappen heeft negatief advies gegeven op de vraag tot plaatsing
“Gaudi-bank” op de Dries. Aan het schepencollege wordt gevraagd hoe nu verder moet.
Momenteel staat de bank nog steeds in een magazijn van J. Smet, alhoewel beloofd was dat ze zou
verhuizen naar de stadswerkplaatsen..
+publiciteit voor de verenigingen:
In november kregen alle verenigingen een bericht dat de publiciteit voor activiteiten langs de openbare
wegen tijdelijk niet meer mocht en dit tot er duidelijke afspraken waren om de wildgroei in te perken.
Een voorstel zou zijn dat men enkel nog gebruik kan maken van de officiële borden zoals momenteel
opgesteld op de Dries, hoek schoenen De Vos. De verenigingen moeten zelf voor een “beschilderd” bord
zorgen van 2,44 m op 0,60m. Dit wordt aan de stadsdiensten bezorgd (Industriepark) en deze diensten
zorgen ervoor dat het bord in de voorzien plaats wordt geschoven. Hiervoor betaalt men aan de stad €25
+ per bord €12. Naast deze kost moet een vereniging ook nog een bord aanmaken, waarna dit naar de
stadswerkplaatsen dient gebracht te worden. De diensten transporteren vervolgens het bord terug naar
Sinaai om het daarna in het staketsel op de Dries te schuiven. => Wat een procedure!
Waarom kan een vereniging als ze toestemming heeft gekregen het bord zelf niet in het staketsel
schuiven, zodat men niet moet betalen voor het transport e.d.
Er wordt ook opgemerkt dat er momenteel maar vier ruimtes zijn op de Dries en dat van deze plaatsen er
steeds minstens twee ingenomen zijn voor activiteiten van buiten Sinaai. Waar moeten dan de
aankondigingen van Sinaai geplaatst worden?
Ook is er maar één plaats waar de activiteit kan worden aangekondigd. Eigenlijk zou er in elke wijk een
plaats moeten zijn voor deze aankondigingen.
Schepen Van Eynde merkt op dat er momenteel een werkgroep is die de problematiek bespreekt en dat
er nog geen besluiten zijn genomen. Hij geeft ook aan dat er een mogelijkheid is om binnen de stad A3
affiches te laten verspreiden, die op 44 borden worden aangebracht (bv. in de sporthallen, bibliotheken,
…)
Uitgangspunt voor de verenigingen is dat het systeem werkbaar is en gratis.
+beek aan waterzuiveringsstation:
Enige tijd geleden was afgesproken om een omheining te plaatsen. De vraag is reeds goedgekeurd door
het polderbestuur. Schepen Van Eynde meldt dat men de toestand ter plaatse is komen bekijken en dat
er binnenkort een oplossing komt.
+ verzakking boordstenen:
Een inwoner van de Edg. Tinelstraat meldt ons dat ze reeds op 27/3/2007 aan het meldpunt geschreven
heeft dat er ter hoogte van huisnummer 12 – 14 een boordsteen verzakt is en dat daardoor het voetpad
schuin verzakt is. Vraag om dit nogmaals via de dorpsraad te melden.
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