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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 3 maart 2009
om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai

inaai
Op het voorlopige agenda staan volgende punten:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 Briefwisseling;
 Nieuws vanuit WJS;
 Renovatie deelgemeentehuis: Schepen De Meyer (ov) en architect M. Steels;
 Werken kruispunt N70/Schrijbergstraat: Schepen Van Peteghem:
 Planning openbare werken Sinaai in 2009:
 Opvolging “Sinaai kermist”;
 Opvolging Hooimanstraat;
 Werkgroep verkeer Sinaai;
 Nieuws uit de werkgroep cultuur;
 Mededelingen;
 Varia;

Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 3 februari 2009
Aanwezig:. S. Schelfaut, E. De Gendt, M. Tollenaere, J. Smet, T. Foubert, P. Van Bossche, R.
Eeckhoudt, F. Creve, T. De Beule, A. Geerinck, M. Rollier, M. Raes, W. Vermeiren, J. Tansens, F. Creve,
S. Creve, E. Aerssens, A. Bogaert, schepen Van Peteghem.
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 , reageren kan je steeds op dit
mailadres
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen.
Opvolging vorig verslag:
Vanuit KVG wordt gevraagd of er reeds een schrijven is vertrokken ter ondersteuning van de actie ivm de
toegankelijkheid van openbare gebouwen, en meer bepaald openbare toiletten voor gehandicapten =>
secretariaat volgt op.

2. Briefwisseling:
Uitgaande:
 Uitnodiging voor een informatieavond over “DORPinZICHT” en “Een dorpshuis in uw gemeente?”
Beide thema‟s worden toegelicht door twee projectmedewerksters van „samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen‟. Deze avond gaat door in het deelgemeentehuis (oud postlokaal) op 24
februari 2009 om 20u.


v.u. VZW ‘Sinaai Leeft’ p/a Beukenlaan 24 9112 Sinaai
niet BTW plichtig volgens art. 44 § 2, 11° en 12° van het BTW Wetboek

E-mail: dr.dcr.sinaai@skynet.be

2
Inkomende:
- een mail ivm de ACTIE ZONNESLAG: (Samenaankoop fotovoltaïsche zonnepanelen en
zonneboilers): Zonne-energie is een natuurlijke bron van energie, quasi onuitputtelijk en niet
vervuilend. Via het systeem van een zonneboiler kan zonlicht worden gebruikt om water op te
warmen. Via foto-voltaïsche zonnepanelen kan zonlicht worden omgezet in elektriciteit. De
hoge investeringskost en de vereiste technische bagage om een goede keuze te verzekeren,
zorgen ervoor dat de burger niet altijd even gemakkelijk het initiatief kan of durft te nemen om
een dergelijk systeem te installeren. Om hieraan tegemoet te komen werd in Sint-Niklaas, onder
impuls van de milieudienst en met medewerking van de stedelijke milieu- en natuurraad
(STRAMIN) en vzw ABLLO, de ACTIE ZONNESLAG opgezet. Een stuurgroep, bestaande uit
geïnteresseerde burgers, en technisch begeleid door een deskundige van vzw VIBE (Vlaams
Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen), selecteert hierbij voor u de leverancier die de
beste prijs/kwaliteitsverhouding levert voor elk van beide systemen. Op woensdag 18 februari
2009, om 20u in de Trouwzaal van het stadhuis, krijgen de geselecteerde leveranciers de kans
om zich voor te stellen aan het brede publiek. Tot 18 maart 2008 kan u zich dan als
geïnteresseerde burger opgeven om van de actievoorwaarden te genieten. De leverancier brengt
u een vrijblijvend bezoek en op basis hiervan zal een contract ter ondertekening worden
aangeboden.
Let wel: een overeenkomst met de leverancier wordt in persoonlijke naam gesloten en is
bindend op het moment dat het contract wordt ondertekend!
Het stadsbestuur is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract
en de daaruit voortvloeiende werken
- een mail van de Amedee Verbruggenkring: uitnodiging voor hun 10de quiz op vrijdag 27 februari
om 20 u in de parochiezaal te Sinaai.
- Een mail van M.Nachtegael ivm de kerstverlichting van de Hulstbaan. De bevoegde diensten
melden dat deze is aangesloten op stopcontacten van de openbare verlichting, terwijl dit in de
andere straten wellicht via een elektriciteitskast gebeurt. De openbare verlichting dooft om 22.00
uur (avondregime), terwijl de kast wellicht gestuurd wordt door een timer.
- Persbericht ivm werking JOC Troelant tijdens krokusvakantie.
- Vraag advies van de dorpsraad ivm het toestaan van een circusvoorstelling op de Dries => zie
punt 4.
- Persbericht over Chiro Alleman uit Sinaai in finale Vlaamse verkeerswedstrijd.
- Een mail van N. Maes waarin ze de dorpsraad succes wenst in 2009 en met de mededeling dat
ze in de bespreking ivm verlichting kerk en grafzerk van E. Tinel rekening zal houden met de
opmerkingen van de dorpsraad.
- Een mail van M. Nachtegael ivm de signalisatie van de “eilandjes” in de Hooimanstraat waarin hij
meldt dat er langs de andere kant van de palen een bijkomend verkeersbord „visgraat‟ zal
geplaatst worden door de signalisatiedienst. Het plaatsen van reflectoren zal nog besproken
worden.
3. Nieuws vanuit WJS:
JOC Troelant: 8-daagse tijdens krokusvakantie (21/2 – 28/02) => elke avond wordt een leuke activiteit
georganiseerd.
Nieuw bestuur van het WJS: voorzitter Fredrick Creve en ondervoorzitster Carmen Van Poucke.
75 jaar Chiro:
Ontbijtactie Olé Pistolé op 26/04/2009 op de Dries wordt in een feesttent aan alle inwoners van Sinaai
een ontbijt aangeboden voor €2 per persoon. => uitgebreide informatie volgt.
4. Standpunt ivm Pipo Family circus op Dries:
Vraag van het schepencollege aan de dorpsraad om advies te geven inzake de aanvraag van Pipo
Family Circus om in november op de Dries in Sinaai op te treden. De vraag werd besproken en de
aanwezigen hebben na enige discussie de vraag positief geadviseerd, vanuit de overweging dat de Dries
het evenementenplein in Sinaai moet blijven, mits een aantal voorwaarden in acht genomen worden. Zo
moet vermeden worden dat vrachtwagens op het grasplein rijden of parkeren en moet de inplanting van
de tent goed bekeken worden, gezien de gevraagde periode en de kans op een natte ondergrond. Over
de kwaliteit en de kans op succes van het aanbod wil de vergadering zich niet uitspreken.
Naar aanleiding van deze vraag wil de Dorpsraad nogmaals aandringen op het nemen van structurele
maatregelen om de vrijboom in het bijzonder en de Dries als geheel zodanig te beschermen dat hij zijn
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functie als ontmoetingsplek kan blijven spelen. We kijken dan ook uit naar de eerste vergadering van de
werkgroep, die zich hierover zal buigen.

5. Opvolging “Sinaai kermist”:
Geplande vergadering in januari is niet doorgegaan.
We blijven aandringen om het vuurwerk op zaterdag te houden, zeker nu 11 juli op zaterdag valt.
Wat het budget zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk.
Vanuit „Vlaanderen Feest‟ wordt de organisatie „Zo is er maar één” gesubsidieerd => geen geld voor
Sinaai?
6. Opvolging Hooimanstraat:
Ivm signalisatie “eilanden” => zie mail.
Er kwamen verschillende opmerkingen over de hoge snelheid in de Hooimanstraat, blijkbaar vooral
tijdens de piekmomenten 7u - 9u en 16u - 18u. Er wordt gevraagd om enerzijds de mobile installatie
"snelheidregistratie" te plaatsen om de chauffeurs te confronteren met hun snelheid en om anderzijds
snelheidcontroles uit te voeren op deze piekmomenten.
Er is nog geen datum voor de officiële opening van de straat.
De inwoners van de straat zullen tegen volgende vergadering een overzicht maken met hun
opmerkingen.
Op een van de vorige vergaderingen was gevraagd om tevens de parking van de Chiro jongens te
renoveren => moet nog uitgewerkt worden.
Op de vergadering kwam een al herhaaldelijk aangehaald probleem aan bod, nl. het ontbreken van
overzicht door een hoge haag op de fiets/wandelwegel (Belselewegel) tussen Chiroheem jongens en de
Hooimanstraat.
Nu er nieuwe eigenaars zijn zal er gevraagd worden aan het bestuur om met deze nieuwe eigenaars te
gaan onderhandelen over de haag (laag snoeien of verwijderen?)
7. Werkgroep verkeer Sinaai:
Geen vergadering geweest.
Enkele toekomstige actiepunten:
-Meewerken aan het “snelheidsplan” voor Sinaai.
-Opvolgen uitwerken fietspad in de Weimanstraat: de eerste fase is opgestart (gesprekken met bestuur
van Stekene op initiatief van Sint-Niklaas) => er zal een fietspad aangelegd worden langs beide zijden, er
is een ontwerper aangesteld.
8. Nieuws uit de werkgroep cultuur:
+“Nacht van de geschiedenis” op dinsdag 24/03/09 met voorafgaand op zaterdag 21/03 en zondag 22/03
een tentoonstelling van kerkelijk textiel in de St.Catharinakerk van Sinaai.
Op 24/03 is er een lezing in de kerk met een rondleiding en achteraf een receptie.
ste
+Alle verenigingen zullen worden uitgenodigd op de 40 verjaardag van de Cultuurraad.
+Frans Heibaut stelt momenteel tentoon in de gekende galerij “De Zwarte Panter” in Antwerpen
9. Mededelingen:
Schepencollegeverslagen:
19/1: stadspromotie: integratie van het logo en de nieuwe slogan “Van alle markten thuis” in de huisstijl
van Sint Niklaas.
Wijkwerking: verschillende straten/wijken van Sinaai krijgen een subsidie van 100 euro voor hun
Nieuwjaarswerking.
Stadsbestuur neemt deel aan de “Nacht van de duisternis” op zaterdag 28 maart 09 en zal de
openbare verlichting doven van het stadhuis, de cipierage en de Witte Molen tijdens het ganse WE.
Naar aanleiding van de erkenning als FairTradeGemeente wordt meegewerkt aan een avond
wijnproeven op vrijdag 20 maart 2009.
10. Varia
+Verkoop twee woningen (Dries 18 en 20):
Men is al geruimte tijd op zoek naar speelbossen voor de jeugdverenigingen van Sinaai. Op de
vergadering wordt gemeld dat er op de Dries van Sinaai twee huizen te koop staan (Dries 18 - 20) met
als "achtergrond een bos" (nu wel ingekleurd als parkgebied). De vergadering vraagt aan het collegeom
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na te gaan of deze achtergrond los van de gebouwen verkocht kan worden en zo ja en of deze kan
aangekocht worden als speelbos voor de jeugdverenigingen (Chiro jongens en meisjes en KLJ), die in de
nabijheid hun lokalen hebben.
+Huisvuilophaling:
Momenteel wordt het huisvuil en het GFT om de 14 dagen opgehaald wat voor vele mensen problemen
geeft ivm opslag, vernielingen door katten/honden, en ook in een warme zomer mogelijke reukoverlast.
Kan dit opgelost worden?
+Relikwieën “Gaudibank”:
Op de vergadering wordt voorgesteld om de gerecupereerde delen van de Gaudibank te integreren in de
renovatie van het deelgemeentehuis. => wordt opgevolgd.
+werken aan het kruispunt N70 en Schrijbergstraat:
Op de vergadering wordt gemeld dat half maart 2009 het kruispunt N70 - Schrijbergstraat wordt
afgesloten voor het verkeer wegens herinrichting van dit kruispunt. De aanwezige schepen kon geen
antwoord geven op de vragen "Wat er zal gebeuren? Hoelang zullen de werken duren? Hoe zullen de
omleidingen zullen georganiseerd worden?" => wordt vervolgd.
+ Kultour 09:
Maria De Jaeck neemt in kader van Kultour 09 deel aan een vertelnamiddag in het buurthuis in het Peter
Benoitpark.
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