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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 7 augustus 2007
om 20u in het buurthuis Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 Volkssportfeesten;
 “Sinaai, van binnen”;
 Bad-street-actie;
 Opvolging Hooimanstraat;
 Opvolging bestemming ruimtes deelgemeentehuis;
 Werkgroep verkeer Sinaai;
 Nieuws uit de werkgroep cultuur;
 Mededelingen;
 Varia;
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 5 juni 2007
Aanwezig: A. Bogaert, E. De Gendt, T. De Beule, F. Creve, D. Van Puyvelde, G. De Blieck, G. Smet, W.
Vermeiren, A; De Tander, G. Vercauteren, M. Raes, J. Van de Wiele, M. Rollier, L. Heyens, A.
Stremersch, L. Beirnaert, E. Bogaert, J. Tansens, W. Baert, G. Vercauteren, M. Nachtegael, A. Van
Rumst, J. Vercauteren, W. De Caluwé, E. Meul, N. Maes, T. Durinck, P. Buysrogge, S. Schelfaut,
schepen Van Bellingen.
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk).

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
ALGEMEEN
Gezien de problemen met de website wordt de uitnodiging en het verslag terug via mail verstuurd. Als de
website weer in orde is worden alle verslagen weer op de site gezet.
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen!
2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- Verschillende mails naar het meldpunt => zie verslag vorige vergadering.
- Een mail naar schepen Van Bellingen ivm het opnieuw opstarten van de Werkgroep rond het
kerkhof.
- Enkele mails ivm Sinaaikermis en de derde dag van de Volkssportfeesten “Sinaai, van binnen”.
- Een mail ivm het openbaar onderzoek rond de zoneringsplannen (zie vorig verslag) de
prioriteitenlijst van de Dorpsraad, nl. eerst Sinaaidorp en daarna de Zwaanaardestraat, vooraleer
de andere straten (o.a. Luitentuitstraat) worden aangepakt.
Inkomende:
- Een mail van M. Nachtegael met een beschrijving van de komende werken in de
Zwaanaardestraat tss. Hellestraat en het kruispunt thv de schaapherder.
- Een mail van M. Nachtegael met de melding dat op de gemeenteraad van mei de werken in de
Zwaanaardestraat zullen goedgekeurd worden
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Een mail van schepen VanBellingen met het voorstel om de werkgroep rond het kerkhof na de
verlofperiode terug samen te roepen. De schepen zal de aanzet geven voor deze vergadering,
Tamara Van Houtte zal de werkgroep begeleiden.
Een mail van B. Smet waarin hij erop aandringt om tijdens de Sinaaikermis de straten rond de
Dries voor alle verkeer af te sluiten (zeker tijdens het vuurwerk).
Een mail van G. De Bock ivm “Sinaai, van binnen” met de collegebeslissing.
Een mail van F. Van Remoortel met de vermelding dat de NMBS-groep vanaf zondag 10 juni
2007 een grondige herziening voor de weekeinddienst doorvoert. Er komt een trein om de twee
uur (!) Antwerpen - Lokeren, met goede aansluiting met 5' overstaptijd naar Gent, Brugge,
Oostende. Maar de twee-uurs-frequentie is niet wervend. De aansluitingen richting Dendermonde
- Brussel, of Mechelen - Leuven zijn met 25 resp. 18 minuten ook niet wervend. Op
www.nmbs.be kan de nieuwe dienst opgeroepen worden en er verschijnt een gratis spoorboek
deze week.
Een brief van de seniorenconsulent K. Coupé waarin ze senioren vraagt om mee te werken aan
de opmaak van een ouderenbeleidsplan. Het opstellen van het ouderenbeleidsplan zal in 5
werkgroepen gebeuren die volgende thema‟s zullen behandelen: gezondheid, zorg en
dienstverlening – huisvesting – inspraak, informatie en beeldvorming – cultuur, sport,
vrijetijdsbesteding en sociale contacten – mobiliteit en veiligheid. Mensen die interesse hebben
kunnen contact opnemen met Klaartje Coupé tel. 03 760 91 43.
Een mail van Tijl Wymeersch ivm de aanplakborden. Hij meldt dat het dossier van de
aanplakborden is goedgekeurd. 7 van de bestaande staketsels worden aangepast zodat er ook
affiches op geplakt kunnen worden. Daarnaast worden er zeven nieuwe aanplakborden
geplaatst. Verenigingen kunnen hiervoor hun affiches afgeven bij de dienst cultuur of in de
deelgemeentehuizen. De exacte modaliteiten worden nog uitgewerkt.

3. Nieuws vanuit WJS:
Werking Spenoazi start op 16 juli 2007.
Werking jeugdhuis Troelant ligt stil tot september aangezien alle jeugdbewegingen hun kampen hebben.
Werkgroep Jeugd Sinaai werkt mee aan de Sinaai-kermis.
4. Zwaanaardestraat.
Naar aanleiding van het tragische ongeval van A. De Witte in de Zwaanaardestraat waren de
gemoederen gespannen. Het ongeval gebeurde wel niet thv de putten in het fietspad, maar aan werken
van Eandis voor een aansluiting van een particulier. De onderaannemer had het ganse fietspad
afgesloten, zodat fietsers op de rijbaan moesten. Deze situatie was nergens aangekondigd en er waren
geen signalisatieborden geplaatst, waardoor het heel onveilig was. De aanwezige schepen meldt dat er
voor alle werken die gebeuren op het grondgebied van Sint-Niklaas veiligheidsvoorschriften worden
afgeleverd en dat de aannemers deze verplicht zijn na te komen. Het is moeilijk om alle werken te gaan
controleren daarom is het belangrijk dat mensen die zulke onveilige situaties opmerken contact opnemen
met de politie.
Ivm de werken aan het fietspad tss Hellestraat en kruispunt thv de schaapherder wordt gemeld dat er
verschillende tegenstrijdige berichten werden verspreid. Er is een schrijven dat de werken zouden starten
op 29 mei, maar tot op heden zijn ze nog niet gestart.
Op de laatste gemeenteraad van mei zijn de werken goedgekeurd en ze kunnen bijgevolg starten.
De huidige toestand is erg onveilig zeker thv het benzinestation van Vercauteren.
Na overleg wordt voorgesteld om de rijstrook langs het fietspad af te sluiten voor verkeer (ook onmogelijk
maken) en over een lengte van 100 meter afwisseld doorgaand verkeer door te laten door gebruik te
maken van verkeerslichten. Dit zal de veiligheid voor de fietsers verbeteren. Schepen Van Bellingen zal
dit meenemen naar het college en de bevoegde diensten.
Op de opmerking waarom alles zolang duurt, wordt gemeld dat bij openbare werken die boven een
bepaald bedrag gaat, steeds een openbare aanbesteding moet gebeuren, met goedkeuring in de
gemeenteraad.
5. Volksportfeesten:
ste
Dit jaar worden voor de 25 keer de volkssportfeesten georganiseerd.
Er worden enkele extra‟s voorzien zoals enkele speciale proeven, een biertje, …
Derde dag volksportfeesten => “Sinaai, van binnen”
Algemeen concept:
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Het is de bedoeling om Sinaai te “laten zien” aan inwoners en vooral aan niet-inwoners door het
organiseren van wandelingen, fietstochten en huifkartochten doorheen Sinaai waarbij men langs typische
elementen komt, zoals het landschap rond het pompgemaal, de kerk met het kerkhof, het Tinelmuseum,
de kapelletjes, een boerderij, een bed- en breackfasthuis met tentoonstelling van een vereniging, een
treinclub, bijenbond, VZW Durme, …
De wandelingen en fietstochten hebben als uitvalsbasis de landschapsroute, vanwaaruit doorsteken naar
de Dries worden aangeduid.
Op deze route worden 3 rustpunten voorzien nl. t.h.v. het pompgemaal, Leebrug en Duizend Appels met
als centraal punt de tent op de Dries.
Op donderdag 7/6 is er een vergadering met de wijkcomités en verenigingen die werden aangesproken
om mee te werken.
.
6. Sinaai-kermis;
Na overleg met de horecazaken uit het centrum – ‟t Gemis, De Climax en vooral Taverne De Ster –
hebben we deze feesten de “Snoaise feesten” genoemd.
Met steun van bovenvermelde zaken en in samenspraak met de dienst feestelijkheden zijn we tot
volgend programma gekomen:
- Op zaterdag 07/07/07 wordt iedereen vanaf 18u ten dans uitgenodigd onder de vrijheidsboom op
de Dries te Sinaai op de tonen van BLACK DRAGON (coverband) afgewisseld met DJ Bayland.
- Op zondag 08/07/07 is er vanaf 14u een kindernamiddag met clown Rocky, om 17u gevolgd
door een optreden van John Larry
- Op maandag 09/07/07 is er, na het “Vlaanderen Feest” programma achter jeugdhuis Troelant
met Jan De Wilde, om 23u het jaarlijkse muzikaal vuurwerk op de Dries.
Naast het Stadsbestuur, de Dorpsraad Sinaai en de bovenvermelde horecazaken werkt ook de
Werkgroep Jeugd Sinaai (WJS) mee aan de praktische organisatie van deze Snoaise feesten.
.
7. Bestemming ruimtes deelgemeentehuis:
Begin 2007 is de Post verhuisd naar Fortis. Hierdoor is er in het deelgemeentehuis een extra ruimte vrij
gekomen. Op de laatste vergadering van de VZW Sinaai Leeft werd voorgesteld om het
deelgemeentehuis in zijn totaliteit te bekijken en bij een eventuele herinrichting de blijvende vraag naar
de toegankelijkheid voor de gehandicapten mee te nemen.
Door enkele verschuivingen kunnen er verschillende mooie ruimtes gecreëerd worden die te gebruiken
zijn voor de verenigingen.
Er moet een volledig plan gemaakt worden zodat er niet ieder jaar een nieuwe vraag moet gesteld
worden voor enkele aanpassingen.
Tijdens de voorbije maand is de stadsarchitect met een delegatie langs geweest in Troelant en het
deelgemeentehuis om de situatie te bekijken.
Er wordt een werkgroep opgericht om na te gaan welke ruimtes er in Sinaai zijn en hoe deze moeten
gebruikt worden in de toekomst. Aan het schepencollege zal gevraagd worden of de stadsarchitect reeds
een voorstel heeft gemaakt dat ter bespreking kan voorgelegd worden.
8. Opvolging Hooimanstraat:
De problemen ivm rooilijn tgv de onteigeningen en vrijwillige grondafstand zijn uitgeklaard. Voor één
geval is er een tijdelijke uitzondering afgesproken. Als reactie hierop heeft een inwoner een brief
geschreven naar het college => hopelijk zal dit de werken niet verder beïnvloeden.
De werken door de nutsmaatschappijen zijn gestart.
Een aanwezige vraag wanneer er een infovergadering wordt georganiseerd.
Aansluitend bij deze werken werd op een vroegere vergadering al gevraagd om extra verlichting te
voorzien in het wegeltje tussen Chiroheem en de Hooimanstraat => is dit opgenomen in de werken?
9. Extra vergadering VZW Sinaai Leeft:
Op deze extra vergadering werden volgende punten besproken:
- een inventarisatie van de beschikbare ruimtes voor de verenigingen in Sinaai en de bestemming van het
deelgemeentehuis => doorverwezen naar deze vergadering + extra info gevraagd aan het
schepencollege.
- de problemen met de website www.sinaai.be
- de organisatie van de Snoaise feesten
de
- de organisatie van de 3 dag van de Volkssportfeesten „Sinaai, van binnen‟
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10. Nieuws uit de werkgroep cultuur:
11-juli-viering: op 24 juni is er een laatste werkvergadering.
Het programma zoals op de vorige vergaderingen voorgesteld is niet gewijzigd.
.
11. Bad-street-actie:
Er worden afspraken gemaakt om in juli 2007 terug een inventarisatie te doen van alle wegen en
omgeving. De resultaten worden op de vergadering van augustus toegelicht.
Verslagen tegen eind juli binnenbrengen bij Etienne.
12. Varia
+ Hulstbaan:
Stoep: recent is weer iemand gevallen bij het oprijden van de stoep thv Hulstbaan 71 (oversteekplaats
fietsers). Dringend aanpassen => is reeds meermaals beloofd. Wordt doorgegeven aan het MELDPUNT.
Kassei tss fietspad en rijbaan.
Op verschillende plaatsen is de kassei tussen het fietspad en de rijbaan erg verzakt wat gevaarlijk kan
zijn als er fietsers of auto‟s in terecht komen => wordt doorgegeven aan het MELDPUNT.
+Vuilbak deelgemeentehuis:
Een aanwezige merkt op dat een van de vuilbakken voor het deelgemeentehuis is omvergereden =>
momenteel staat er enkel nog een betonnen drempel met in het midden een verticale metalen staaf. Dit is
een gevaarlijke situatie => wordt doorgegeven aan het MELDPUNT.
+Website www.sinaai.be:
Momenteel is de website ww.sinaai.be niet te bereiken. Op de laatste vergadering van de VZW is
geopperd om alles terug in orde te maken tegen 1 juli 2007, zodat de geplande zomeractiviteiten hierop
kunnen vermeld worden.
+ Pompgemaal:
Vraag om vuilnisbakjes te plaatsen aan de pomp en in de Liniedreef op de open plek t.h.v. de vroegere
“beerputten”. Er is hier veel fiets- en wandelverkeer wat extra afval met zich meebrengt, dat nu soms in
de bermen verdwijnt. => wordt doorgegeven aan het MELDPUNT.
+Elzenstraat:
Vraag om op de hoek van het kruispunt in de Elzenstraat een bordje te plaatsen waarop de huisnummers
worden vermeld => voorkomt onnodig gezoek. => doorgeven aan het meldpunt.
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