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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 6 februari 2007
om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 BESPREKING VAN HET ONTWERP “WITBOEK” MET HET STADSBESTUUR;
 ;
 Varia;
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 9 januari 2007
Aanwezig: E. De Gendt, E. Meul, J. Smet, R. Eeckhoudt, I. Van Acker, G. De Blieck, R. Thyssen, E.
Bogaert, J. Tansens, E. Beirens, P. Van Bossche, H. Vercammen, L. Heyens, E. Ongena, M. Rollier, W.
Vermeiren, A. Stremersch, E. De Meester, M. Tollenaere, A. Bogaert, S. Schelfaut, schepen Van
Peteghem.
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad).

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 is, die massaal door de verenigingen gebruikt wordt.

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:
- Aan NMBS brief met opmerkingen over de nieuwe treinregeling => zie verslag december 2006.
- Een mail ivm wateroverlast in de Zakstraat aan het “Meldpunt”.
Aan het college van burgemeester en schepenen:
- een kopie van vorige brief werd doorgestuurd.
- Opmerkingen en voorstellen ivm het herinrichten van het kruispunt
Hooimanstraat/Stenenmuurstraat => zie verslag december 2006.
- Vragen ivm de “bank” van Fata Morgana.
De brief naar het schepencollege over de aanwending van de vrijgekomen ruimte in het
deelgemeentehuis is nog niet verstuurd.
Ook de brief naar de verenigingen ivm de apriljaarmarkt is nog niet vertrokken.
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Inkomende:
- Twee brieven van M. Nachtegael: een over het doorgaand verkeer in de Leestraat en een over
de inzameling of het soms ontbreken van de inzameling van klein gevaarlijk afval..
- Persbericht: “Gunther Van Laere is 70;000ste inwoner van Sint-Niklaas”
3. Nieuws vanuit WJS:
Er was geen vertegenwoordiger aanwezig.
4. actie “beweeg je dorp, dorp met toekomst”:
Info en brochure op website www.dorpmettoekomst.be.
Vlaams prijs 'Dorp met toekomst' - Editie 2007
Terug
Beweeg je dorp
Zin om je dorp leefbaarder te maken ... met de enthousiaste inzet van jou, je dorpsgenoten en met een
financieel duwtje in de rug? Het kan! Met de Vlaamse prijs 'Dorp met toekomst'.
Het dorpspleintje opknappen, een speelruimte aanleggen waar kinderen veilig kunnen ravotten, zwerfvuil
opruimen langs fiets- en wandelpaden, de praalstoet nieuw leven inblazen, een dorpskrantje oprichten,
een hellend vlak voor rolstoelen aanleggen, etc. Het zijn deze - kleinschalige - acties die het dorpsleven
warmer en gezelliger maken. Alles wat je hiervoor nodig hebt, is een beetje energie en wat 'centen'.
Daarom organiseren de Landelijke Gilden, in partnerschap met Cera, de Vlaamse overheid, Nest, De
Zondag en De Streekkrant/De Weekkrant de Vlaamse prijs „Dorp met toekomst‟. Als jij zorgt voor de
vrijwillige handen, zorgen wij voor de centen.
Onderneem samen met je dorpsgenoten een originele actie...
Hoe verloopt de wedstrijd? Je ontwerpt samen met je dorpsgenoten (verenigingen en/of individuen) een
actie voor je dorp. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je bij de actie zo veel mogelijk dorpsgenoten
betrekt en dat je het samen realiseert. Daarna kiest een provinciale jury minimum vijf acties per provincie.
Deze krijgen financiële steun voor de begrote kosten (tot maximaal 2500 euro). De acties worden
uitgevoerd in de periode 1 april - 15 september 2007.
...en win een dorpsfeest van 10.000 euro!!!
De provinciale jury selecteert uit de uitgevoerde acties de drie beste van hun provincie. Uit de pot van 15
genomineerden kiest de Vlaamse jury de winnaar van Dorp met toekomst. Deze winnende actie krijgt een
dorpsfeest ter waarde van 10.000 euro cadeau. Je doet iets voor het dorp, je wint iets voor het dorp!
Als we het actieterrein van de dorpsraad bekijken passen onze activiteiten in deze campagne.
Als we een keuze moeten maken, worden de Volkssportfeesten en vooral de “derde” dag van de
volkssportfeesten geselecteerd om uit te werken voor dit project.
De derde dag naar aanleiding van 25 jaar Volkssportfeesten wordt opgevat als een totaalevenement
waarbij zowel Sinaainaren als andere personen Sinaai leren kennen via wandelingen, fietstochten en
boottochten met op de Dries een slotevenement => later meer info.
5. Volkssportfeesten:
ste
Het is dit jaar het 25 jaar dat de Volkssportfeesten worden georganiseerd. We willen deze viering niet
ongemerkt voorbij laten gaan en zullen daarom verschillende dingen organiseren die momenteel worden
uitgewerkt in een apart werkgroepje. O.a. is er besloten om een derde dag te organiseren zoals
hierboven vermeld.
6. gebruik kloostertuin;
We hebben vernomen dat er een overeenkomst tot medegebruik van de Kloostertuin te Sinaai is
opgesteld tussen het Stadsbestuur Sint-Niklaas en de VZW Phillipus Neri.
De tuin/bos en twee percelen weiland worden in medegebruik genomen.
Het domein kan gebruikt worden als openbaar park met ingang naast de vroegere kapel. De
toegangsuren moeten nog afgesproken worden.
De stad zal instaan voor het onderhoud en de in het beheersplan aangeduide vernieuwingswerken van
het in gebruik gegeven domein.
Het domein wordt in medegebruik gegeven voor 9 jaar met mogelijk een stilzwijgende verlenging van
telkens 9 jaar. Om de drie jaar kan de stad opzeggen. De eigenaar kan steeds opzeggen als de rust en
de sociale veiligheid van de bewoners van het rusthuis en de serviceflats in het gedrang komt of bij
vandalisme.
Er volgt een jaarlijkse evaluatie in de maand november.
7. werkgroep verkeer:
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Vanuit de werkgroep is er een brief vertrokken ivm de inrit van de Hooimanstraat waarin wordt
voorgesteld om het inrijdend verkeer langs rechts en het uitrijdend verkeer langs links van de kapel te
laten rijden. Er werd ook een tabel meegegeven met de voor en tegens van het voorliggend plan en ons
voorstel.
8. nieuws uit de werkgroep cultuur:
Voorzitterr van de cultuurraad is Raf Smet geworden met Jack Van Peer en Marcella Piessens als
ondervoorzitters. Walter Hoefman blijft penningmeester en Dirk Vergult secretaris.
Er moeten nog enkele sectievoorzitters verkozen worden voor de nieuwe cultuurraad samengesteld kan
worden..
De 11-juliviering zal dit jaar doorgaan op 9 juli 2007.
9. Varia
+Aanpak Witboek:
Schepen Van Peteghem meldt dat wat zijn bevoegdheid betreft in het “Witboek” is opgenomen:
-De finse looppiste rond de sportterreinen aan de sporthal
-ivm afbakening van de zones in het kader van de betrachting/verplichting om tegen 2015 alle afvalwater
te zuiveren. In dit kader kan er voor de Luitentuitstraat vrij snel een dossier opgemaakt worden dat kan
voorgelegd worden aan Aquafin.
-Op de nieuwjaarsreceptie van Herleving Sinaai kwam de gebrekkige accommodatie
(kleedkamers/kantine) aan bod => zal bekeken worden
+ Juli-kermis in Sinaaidorp:
Zoals het er nu uitziet zal er slechts 1 koers worden georganiseerd in Sinaaidorp.
Het huidige programma op de maandag van de kermis (koers, 11-juli viering en vuurwerk) is een goede
formule. Schepen Van Peteghem vraagt om met een afvaardiging van de dorpsraad rond tafel te zitten
om de juli-kermis te bekijken (want het comité in het dorp bestaat niet meer) met de bedoeling elkaar te
ondersteunen. De verantwoordelijkheid blijft wel bij het stadsbestuur liggen.
+Putten in Sinaaidorp:
Zolang fase 2 van de herinrichting van de dorpskern niet is uitgevoerd zullen regelmatig de putten
moeten aangepakt worden. Intussen moeten de putten weer opgehoogd worden, het water spat tot tegen
de gevels van de huizen.
+Sluikstorten thv het kruis in de Hulstbaan:
Een aanwezige meldt dat er regelmatig sluikstortingen gebeuren thv het kruis op de Hulstbaan.
+Corbillard:
Er zijn nog geen concrete plannen, maar men is de mogelijkheden aan het bekijken.
De eigenaar van de huidige standplaats vraagt of er al is uitgekeken naar een andere plaats waar de
lijkwagen voorlopig kan staan.
Vooraleer we restaureren moeten we een antwoord vinden op de vraag waar hij kan ondergebracht
worden zodat iedereen hem regelmatig kan zien (het is zinloos veel geld te investeren om hem daarna
ergens in een schuur onder te brengen). => wordt vervolgd.
Aan de kerkraad is gevraagd om hem achteraan in de kerk te plaatsen, maar dit moet nog besproken
worden.
+fase 1 Dries: herstellen voegen:
De kasseien van de Dries (fase 1) moeten dringend “opgevoegd” worden => verschillende kasseien
liggen los en zijn er zo uit te nemen.
+Palen thv oversteek Dries:
De palen die er voor zorgden dat er niet kon geparkeerd worden voor de oversteekplaatsen op de Dries
zijn nog steeds niet teruggeplaatst => autos parkeren er zich en fietsers moeten via de hoge stoep naar
de overrsteekplaats.
+parkeerplaatsen rond de Dries:
Het bord van parkeerplaats voor gehandicapten is nog niet verplaatst => het staat nog steeds ACHTER
het nieuwe bushokje. Er wordt gevraagd dat de veldwachter om strikter toe te zien op het parkeren op
gehandicaptenplaatsen, op kruispunten, … (recent stond er iemand in het nieuwe bushokje geparkeerd)
+Belselewegel:
Verlichting wegel thv van Chiroheem (moeilijke doorsteek) => kan dit gekoppeld worden aan de werken
van de Hooimanstraat.
+Gazet Van Antwerpen:
Gans artikel over de verkeerstoestand in de Leestraat: overdreven snelheid, sluikweg, auto‟s die het
fietspad gebruiken, veel zwaar vervoer (vrachtwagens met bieten), …
+kerkdiensten:
Er zijn geruchten dat voor Sinaai de kerkdiensten drastisch zullen verminderen. Een aanwezige zei dat er
een herschikking bezig is maar dat de deken hierover ten gepaste tijd zal communiceren.
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