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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 8 januari 2008
om 20u. SCHEPEN VAN EYNDE LAAT ONS WETEN DAT

inaai

DE VERGADERING KAN DOORGAAN IN HET
DEELGEMEENTEHUIS (VROEGERE POST)

We wensen u en uw familie een voorspoedige en actief 2008
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 Begroting 2008 door schepen Vercauteren;
 Zorgstrategisch plan: uitvoering (onder voorbehoud)
 Kerstmarkt: evaluatie;
 Opvolging Hooimanstraat;
 Werkgroep verkeer Sinaai;
 Nieuws uit de werkgroep cultuur;
 Mededelingen;
 Varia;

Tijdens de vergadering wordt u een drankje aangeboden voor het nieuwe jaar.
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 4 december 2007
Aanwezig: E. Aerssens, schepen Van Eynde, E. Van Remortel, R. De Mulder, I. Van Acker, A. Van
Rumst, G. De Blieck, L. Beirnaert, A. Geerinck, T. Piessens, J. Tansens, F. Creve, R. Eeckhoudt, R.
Vercauteren, M. Tollenaere, E. De Meester, A. Stremersch, W. Van Poecke, E. de Gendt, P. Van Garsse,
B. Claes, schepen Van Bellingen, E. Meul.
Pers: S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk).

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
ALGEMEEN
De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be met de vermelding dat het
verslag ook 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
Vanuit KVG zijn er bemerkingen bij de toegankelijkheid van het deelgemeentehuis voor gehandicapten
o.a. de toiletten.
2. Briefwisseling:
Uitgaande:
- Een brief van de Dorpsraad aan het schepencollege i.v.m. de herinrichting van de lokalen van de
vroegere post in het deelgemeentehuis. => Schepen Van Eynde maakt zich sterk dat tegen de
volgende vergadering van de Dorpraad de benedenverdieping in orde kan gebracht worden.
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Inkomende:
- Een bericht i.v.m. de brandweer: er komen twee krachten bij om sneller te kunnen ingrijpen.
- De kerstmarkt van 15 december kan rekenen op 20 deelnemers. Ze hopen op een
tegemoetkoming van de stad. Vanuit de vergadering wordt gevraagd om de praktische
schikkingen tijdig mee te delen.
- Een bericht van F. Van Remoortel i.v.m. de nieuwe treinregeling =>overzicht zal verspreid
worden met Info-Sinaai.
3. Nieuws vanuit WJS:
De werkgroep blikt terug op een geslaagd Christus Koningfeest en ziet dat ook zitten voor de komende
jaren.
4. 11.11.11-actie 2007:
De resultaten zijn vergelijkbaar met vorige jaren (zie tabel).
Ook de stad schenkt 8500 euro aan de globale actie van Sint-Niklaas.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
totaal
6404,15 6029,71 5698,37 5221,86
5267,2 5935,41
omhaling 2817,46
2691,7 3295,01 3604,99 3424,57 3130,16
maaltijd
1303,59 1577,57 1778,36 1416,87 1527,63 1407,75
bodega
0
0
0
0
0
0
bank
2283,1 1760,39
625,00
200
315
1397,5

2006
6315,7
3357,7
1642
0
1306

2007
6339,5
3322,46
1787
0
1230

5. Jeugdhuis Troelant;
Schepen Wouter Van Bellingen deelt mee dat de stad 374.000 euro voorziet voor aanpassingen aan de
grote zaal, het sanitair e.a.
Men wil dit realiseren tegen 2009.
De voorstellen uit het memorandum om een gemeenschapcentrum in de buurt van de sporthal in te
planten zijn voorlopig niet haalbaar.
6. Hooimanstraat:
De hinder voor de bewoners blijft beperkt.
Wel geeft de afhaling van het huishoudelijk afval al eens problemen. Er wordt aangedrongen op wat
begrip.
7. Verkeer:
- het oudercomité van de scholen wil de overlast bij ht begin en het einde van de school in de
Ed.Tinelstraat met alle betrokken partijen doorpraten.
- De kerstverlichting werd afgerukt door een aantal uitzonderlijke transporten die vooral ’s nachts door
ons dorp rijden. Er werd een klacht ingediend.
Er zal met de bevoegde instanties bekeken worden hoe aan deze problemen een oplossing kan gegeven
worden. Vast staat dat dergelijke transporten regelmatig door Sinaai zullen rijden omdat de wegen die zij
moeten en kunnen volgen door de hogere overheid zijn bepaald.
8. nieuws uit de werkgroep cultuur:
- Goed nieuws i.v.m. de restauratie van de corbillard. Minister Van Mechelen heeft het project
weerhouden en zal 80% van de kosten voor zich nemen. Voor overige 20% wordt nog een beroep
gedaan op de stad, de provincie e.a. In september 2008 hoopt men t.g.v. 25 jaar “kunst uit Sinaai” met
het pronkstuk naar buiten te kunnen komen.
- Rond het Tinelkerkhof leeft nogal wat controverse. De stad heeft al wat ideeën klaar en alle graven zijn
geïnventariseerd. Met de werkgroep zal nu verder bekeken worden wat haalbaar is en hoe het
gerealiseerd kan worden.
9. Varia
+Kerkwegels:
De Bockwegel en de Kosterwegel krijgen een betere verharding van anderhalve meter breed.
De Bockwegel wordt wat verder van de beek gelegd en paaltje op de smalste plaatsen moeten de
veiligheid verhogen.
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+Luitentuitstraat:
De Luitentuitstraat blijft ondanks het vullen van de diepste putten een bijzonder slechte straat. Men hoopt
op een definitieve oplossing.
+Verkaveling tss. Vleeshouwerstraat/Hooimanstraat:
De nieuwe straat tussen Vleeshouwerstraat en hooimanstraat zal Maricollenstraat heten. Dit is een
verwijzing naar de zusters Maricollen die daar in de buurt vele jaren het onderwijs en de ouderenzorg op
zich namen.
+Oude Heirweg:
De Oude Heirweg is in bijzonder slechte staat en zou dringend moeten aangepakt worden.
+Sofhea:
De opbrengst wordt op 4/12 overgemaakt aan prof. M. Bogaerts.
+Containerpark:
Eerdaags zal de stad een keuze moeten maken voor de inplanting van een containerpark. Kiezen ze voor
de inplanting in de buurt van de sporthal van Sinaai en zorgen zij voor een degelijke ontsluiting of kiezen
zij voor de terreinen van Van Remoortel in Belsele?
+Volgende vergadering:
De eerste vergadering van de Dorpsraad in 2008 gaat door op 8 januari in het deelgemeentehuis indien
mogelijk.
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