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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 4 augustus 2009
om 20u in het DEELGEMEENTEHUIS Dries Sinaai

inaai
Op de voorlopige agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring verslag en briefwisseling;
2. Jeugd:
a. Nieuws
b. Varia:
3. Milieu:
a. Milieuvergunningsaanvraag varkensbedrijf Cadzandstraat
b. Varia:
4. verkeer:
a. Bad-street-boys
b. Varia:
5. Openbare werken:
a. Sinaai dorp 2de fase
b. Wanneer werklieden naar Sinaai,
c. Varia:
6. Sport:
a. Finse piste: stand van zaken
b. Varia:
7. Cultuur:
a. “Een thuis voor een beeld:
b. “Sinaai kermist”:
c. Varia:
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
9. Varia.
Graag tot dan.
Het secretariaat.
VERSLAG van de vergadering van 2 juni 2009
Aanwezig:. S. Schelfaut, E. Aerssens, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Beirens, J. Smet, N. Maes, J.
Tansens, I. Meeussen, L De Vlaminck, J.Braem, M. Rollier, A. Bogaert, G. De Blieck, L. Heyens, , E. De
Meester, E. Meul, P. Van Bossche, G. Smet, T. Foubert, F. Creve, W . Vermeiren, J. Van de Wiele, A.
Van Rumst, L. Beirnaert, A. Geerinck, J. D‟Haen, W. Van Poecke, R. Vercauteren, schepen Van
Bellingen.
Pers: S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk).

NOOT: Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
ALGEMEEN
Agenda en verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be , reageren kan je steeds via e-mail
1. VERSLAG
Opvolging vorig verslag:
-ivm punt varia „verkeer Luitentuit‟ werd de belangrijkste opmerking vergeten nl. het huidige
onveiligheidsaspect.
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-ivm vorig punt wordt gemeld dat het voorstel van het werken met een sas met verkeerslichten een
voorstel was dat uit de vergadering kwam en niet van de werkgroep van de Luitentuit.
2. BRIEFWISSELING:
Uitgaande:
 Het dossier ivm de aanvraag evenementen 2009 voor de Volkssportfeesten.
Inkomende:
- Mail van J. Tansens om de Luitentuitstraat op de agenda te plaatsen.
3. JEUGD:
Nieuws: Renate Vercauteren neemt ontslag als beroepskracht van het Jeugdhuis Troelant. Ze werkt nog
tot na de 11-juli-viering als verantwoordelijke. Jeugdhuis werkt intensief mee met de organisatie van de
11-juli-viering.
Varia: /
4. MILIEU:
Opvolging toestand vrijheidsboom:.
Vorig jaar na de septemberjaarmarkt werd alarm geslagen ivm de toestand van de vrijheidsboom op de
Dries. In januari 2009 werd een werkgroep samengesteld die de toestand van de boom zou evalueren en
maatregelen voorstellen. Er werd een opdracht gegeven aan een studiebureau om naast de toestand van
de vrijheidsboom ook de bodemgesteldheid te bekijken.
Uit het onderzoek blijkt dat de toestand van de vrijheidsboom nog goed is maar dat deze op termijn zal
achteruit gaan als er niets aan de bodemverdichting wordt gedaan. Onderzoek hiervan wees uit dat de
bodem rond de boom zeer sterk gecompacteerd is, waardoor er een verstoorde lucht- en
waterhuishouding is en de doorworteling van de bodem wordt bemoeilijkt.
Voorgestelde maatregelen:
Er voor zorgen dat er binnen de kruinprojectie geen zware betreding kan gebeuren door auto‟s en
vrachtwagens, dat het geen stapelplaats wordt van materialen tijdens evenementen die op de Dries
gebeuren, daarom wordt voorgeteld om de kruinprojectie af te boorden met palen.
Binnen deze cirkel zal het gras slecht beperkt worden afgereden en zullen de bladeren en kleine takjes
blijven liggen om zo een natuurlijke oppervlakkige bodemverluchting te krijgen. Tevens zal er een meer
natuurlijke vegetatie verschijnen met veldbloemen, wat het uitzicht zal opvrolijken. (extra inzaaien?)
Tevens zal er extra aan bodemverluchting gedaan worden (ploffen), wat nu ook reeds jaarlijks voor de
hele Dries gebeurde.
De toestand zal regelmatig worden geëvalueerd.
De vergadering kan zich achter de voorstellen scharen, met de afspraak dat de Dries verder kan gebruikt
worden voor evenementen en kermissen.
Varia: /
5. DEELGEMEENTEHUIS:
Dienstverlening:
Schepen Van Bellingen brengt het voorstel om tijdens het bouwverlof (11/7 tot 14/8) alle
deelgemeentehuizen te sluiten om zo in de stadskern de dienstverlening optimaal te kunnen garanderen.
In de verlofperiode komen er minder mensen langs en dan soms enkel voor vuilzakken die ook in de
winkels kunnen gehaald worden. Tevens dienen er nu nog steeds verschillende zaken vanuit de
deelgemeentehuizen naar de stad gebracht worden, die enkele dagen later opnieuw afgehaald moeten
worden.
Vanuit de vergadering wordt dit voorstel verworpen. Men vrees dat dit de start is van een verdere afbouw
van de dienstverlening in de deelgemeentehuizen, verwijzend naar „De Post‟ die ook is verdwenen.
Schepen Van Bellingen meldt dat dit zeker niet het geval is, maar dat tijdens de verlofperiode het
beschikbaar aantal personeelsleden beperkt is en een goede dienstverlening best centraal kan geregeld
worden.
Hij merkt ook op dat men momenteel via het E-loket reeds verschillende handelingen kan doen.
Op de vraag of er een registratie is waaruit blijkt dat er een beperkte vraag is tijdens een verlofperiode,
meldt de schepen dat hij niet over specifieke cijfers voor Sinaai beschikt, wel over algemene die dit
bevestigen.
Varia:
Er wordt op de vergadering opgemerkt dat personen die hun belastingsbrief lieten invullen op het
deelgemeentehuis naar de eerste verdieping moesten gaan, wat voor ouderen en mensen met een
handicap een probleem was. Waarom gebeurde dit niet in het oude postlokaal?
Ook de grendel op de poort was gesloten zodat men niet via die ingang binnen kon. Deze grendel is
eenvoudig langs binnen open te maken door de aanwezige personen.
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6. VERKEER:
Opvolging Luitentuitstraat:
De aanwezigen van de Luitentuitstraat vinden het spijtig dat de bevoegde schepenen niet aanwezig zijn.
Er wordt hen voorgesteld dat ze los van de dorpsraadsvergadering een overleg plannen met de
bevoegde schepen. (schepen Van Bellingen meldt, na contact met de schepen, dat deze bereid is om de
komende maand met het comité van de Luitentuit rond tafel te zitten).
Men heeft de voorbije maand een enquête gedaan en hebben hieruit 5 stress-punten gedistilleerd nl.
-algemene veiligheid
-fietsveiligheid
-snelheid
-staat van de weg
-weren van het zwaar verkeer.
Deze zijn in een document gegoten en zullen met de verantwoordelijke schepenen worden besproken.
Er werden reeds snelheidsmetingen uitgevoerd.
Werkgroep verkeer:
Is niet samengekomen.
Varia:
Badstreetboys: De afspraken met de personen die de inspectie van de straten zullen doen zijn gemaakt.
De resultaten worden naar Etienne doorgemaild, hij zal in augustus een eerste overzicht geven.
Wegel Sporthal/Hooimanstraat: Dit blijft een pijnpunt voor verschillende aanwezigen op de vergadering,
want ondanks de recente werken blijft de zichtbaarheid een groot probleem. Kan men niet met de
eigenaar van de haag in overleg gaan om deze te snoeien?
7. CULTUUR:
“Een thuis voor een beeld”:
Zoals in vorig verslag gemeld zit Sinaai in de finale om samen met Meerdonk en Herzele mee te dingen
naar het beeld “Free Foxes” van Caroline Coolen.
We moeten hiervoor een radio2-uitzendig van 1 uur verzorgen op 26 juni tussen 12u en 13u.
Er moeten enkele opdrachten worden uitgevoerd in de studio (een bewerking van “Fox on the run” van
the Sweet, een kruisverhoor en een “ultieme troef”) en een soort fata morgana opdracht aan de plaats
waar we het beeld willen nl. in de Aartdreef in de omgeving van het pompgemaal thv de Coppensbrug.
Er is de mogelijkheid om met de bus naar de studio te gaan (inschrijven in het deelgemeentehuis en
dienst toerisme), en er wordt ook veel volk verwacht aan het pompgemaal.
Er zal een flyer verspreid worden en een oproep gebeuren via de StadsTV op TV Oost.
Na de uitzending (vrijdag 13u tot maandag 8u) moet er massaal geSMSt moeten worden om zo een extra
zet te geven om het beeld in Sinaai te krijgen
“Sinaai kermist”:
De laatste afspraken worden op 10 juni gemaakt (deelgemeentehuis).
De contracten zijn in orde.
Varia: /
8. INFO UIT PERSBERICHTEN/SCHEPENCOLLEGE/GEMEENTERAAD:
Persberichten:
Geen specifiek over Sinaai
Schepencollege:
04/05: Verschillende comité‟s uit Sinaai hebben een basissubsidie voor wijkwerking van 75 euro
aangevraagd voor geplande activiteiten => werden goedgekeurd.
Hemelsbreedte kreeg toestemming tot het organiseren van een Afterworkdrink op 19/6 met bijhorende
subsidie.
Moervaartdepressie: college neemt kennis van de voorlopige aanduiding van de Moervaartdepressie als
ankerplaats en verleent dit dossier gunstig advies met enkele voorwaarden
27/04: Beslissing om deel te nemen aan de provinciale wedstrijd „een thuis voor een beeld‟
20/4: toekenning infrastructuursubsidie aan de “Zwitserse Treinclub”.
Toekenning projectsubsidie aan Chiro Wij.
Gemeenteraad:
-plan deelgemeentehuis is goedgekeurd.
de
-ontwerper voor de 2 fase van Sinaaidorp is aangesteld.
-Aartdreef: bovenlaag wordt vernieuwd => samenspraak met “de Polder”
-definitieve afrekening Hooimanstraat is goedgekeurd.
9. ANDERE VARIA:
Geen bijkomende zaken.
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