U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 1 december 2009
om 20u in het BUURTHUIS

Vleeshouwerstraat Sinaai

inaai
Op de voorlopige agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. Jeugd:
a. Nieuws
b. Varia:
3. Openbare werken:
a. Vleeshouwerstraat: stand van zaken
b. varia
4. verkeer:
a. Luitentuitstraat: opvolging
b. Wijnveld: opvolging
c. Varia:
5. Openbare gebouwen:
a. Opvolging renovatie deelgemeentehuis
b. Varia:
6. Sociale zaken:
a. 11.11.11-actie 2009: resultaten
b. varia
7. Cultuur:
a. Kerstmarkt:
b. Varia:
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
9. Varia.
Graag tot dan.
Het secretariaat.
VERSLAG van de vergadering van 3 november 2009
Aanwezig: S. SchelfautA. Bogaert, L. Robijn, J. Braem, D. De Meyer, R. Laureys, G. Vercauteren, A. Geerinck, A.
Sluyter, C. Raes, K. Joos, D. De Smet, A. Smet, G. Smet, B. De Cock, G. De Blieck, M. Rollier, E. De Gendt, M.
Tollenaere, M. Nachtegael, L. Beirnaert, J. Tansens, C. Rogiers (verantwoordelijke begraafplaatsen), schepen Van
Peteghem, schepen Van Eynde.
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 kun je op dit mailadres.
1. Goedkeuring verslag + briefwisseling
Bij punt 4 Vleeshouwersstraat laatste paragraaf is het niet “Naast bakkerij Adam ..” maar “Naast bakkerij Bart”.
Opvolging vorig verslag:
Briefwisseling:
Uitgaande:
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-

Vooral uitnodigingen ivm samenkomsten werkvergaderingen ivm het mestverwerkingsbedrijf, de11.11.11actie.
Inkomende mails:
- Ivm de Luitentuitstraat: van L. De Vlaminck en J. Tansens
- Ivm de Vleeshouwersstraat van M. Nachtegael
- Ivm het mestverwerkingsbedrijf een mail van J. De Smedt ivm een overleg, een mail van M.Nachtegael ivm de
te volgen procedure, een mail van N.Maes ivm het overleg met het stadsbestuur.
- Ivm de toestand en het ongeval in het Wijnveld.
- Ivm de planningsvergadering van de kerstmarkt van 12 december + vraag voor extra deelnemers aan deze
kerstmarkt
- Het evaluatieverslag van de Volkssportfeesten.
- De aankondiging van “het glazen huis‟ van het jeugdhuis Troelant tijdens de kerstmarkt.
- Een uitnodiging om deel te nemen aan de kwis “de slimste straat van Sint-Niklaas” => doorgestuurd naar alle
mailadressen dorpsraad en de ploegkapiteins van de wijkploegen.
2. Jeugd
Nieuws:
WJS: 22/11 => organisatie Christus Koning.
Jeugdhuis Troelant: tijdens de Kerstmarkt zal er, tvv “Music for Live” met als thema “STOP MALARIA” van Studio
Brussel, door het jeugdhuis een glazen huis geplaatst worden.
Varia: /
3. Milieu:
Mestverwerkingsbedrijf NV GOVAR Weimanstraat:
Op 14/10 is er een overleg geweest met de buurt over mogelijke acties ivm de toekenning van de milieuvergunning.
Afgesproken werd om geen actie te ondernemen.
Op 20/10 was er op het stadhuis een bespreking tussen de buurt, de milieuverenigingen, de burgemeester en de
bevoegde schepenen. De stand van zaken werd overlopen, de pro‟s en contra‟s nu de bestendige deputatie geen
besluit nam, is dat men nu rechtstreeks bij de minister indient en deze binnen de 5 dagen het stadsbestuur moet
verwittigen, dat de procedure opnieuw bekijkt.
In het tijdschrift van de KVLV is er een verhelderend artikel over hoe een mestverwerkingsbedrijf kan werken => wordt
aan het secretariaat bezorgd en via inscannen rondgestuurd.
Varia:.
4. Openbare werken:
Vleeshouwerstraat:
De heraanleg van het straatgedeelte van Schoenen De Vos tot Bakkerij Adam wordt voorlopig uitgesteld tot er uitzicht
is op de goedkeuring van de Vleeshouwerstraat.
Het is nog steeds wachten op een bouwvergunning voor de Vleeshouwersstraat. Men is op zoek naar alternatieven
voor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen door de wettelijke normering voor voetpaden en rijbanen.Het
voorstel om plaatsen te voorzien op de terreinen van het OCMW wordt door het OCMW verworpen. Volgens schepen
Van Eynde is een mogelijk alternatief dat een deel van de ruimte voor het buurthuis (terrein van de buitenschoolse
opvang) wordt gebruikt als parkeerruimte (20 plaatsen?). Dit betekent een verhuizing van de buitenruimte/speelruimte
naar de grond tegenover het bejaardenhuis=> wordt vervolgd.
Varia:
Burmstraat: de vraag om het tweede deel van de Burmstraat te verharden werd door het college verworpen, wel
zullen 2x per jaar de putten gevuld worden.
Wandelpad/ruiterpad tss Burmstraat en Kouterstraat: voor de gerealiseerd heraanleg van dit pad zal het stadsbestuur
nog een bouwvergunning moeten aanvragen.
5. verkeer
Hooimanstraat: verkeerstelling:
Afgesproken is dat er een extra meting komt, want bij de vorig meting was het kruispunt op de N70 thv “het
Brillenhuis” afgesloten door werken.

Luitentuitstraat:
Er is een overleg geweest tussen een uitgebreide delegatie van de straat en de bevoegde schepenen. Afgesproken
werd om de zijkanten/putten niet meer op te vullen (bermen verhogen => nog meer water op de baan) maar om een
andere oplossing te onderzoeken (bv. asfalteren van de kasseistrook), om de snelheid naar beneden te halen
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(voorstel plaatsen rijbaankussens?), om te onderzoeken om de vrachtwagens te bannen uit de straat (zorgen soms
voor gevaarlijke situatie zoals bij het uitdraaien van de straat richting Lokeren waarbij ze de verkeerde zijde van het
„rondpunt‟ nemen). Een extra aandachtspunt is de fietsvriendelijkheid.
Komende maatregelen:
Plaatsen telplaten achteraan de straat om de snelheid, het aantal wagens/vrachtwagens na te gaan in beide
richtingen om een objectief beeld te krijgen van het verkeer.
Technisch wordt bekeken of de rijbaan kussens kunnen geplaatst worden.
Nagekeken wordt of de kasseistroken kunnen geasfalteerd worden.
Naar de toekomst zijn er enkele suggesties aangereikt vanuit de buurt. De volledige aanleg zal gebeuren via de
zoneringgebieden.
Wijnveld:.
Kort na vorige dorpsraadsvergadering is er een ongeval gebeurd dat de vroeger aangehaalde problematiek nogmaals
benadrukt.
Er is een overleg geweest tussen een uitgebreide delegatie van de straat en de bevoegde schepenen.
Er werd afgesproken om ter plaatse na te gaan of de baan kan verbreed worden door het aanleggen van een
parkeerstrook langs de zijde van het bos. Het voetpad zal dan noodzakelijk in het bos worden aangelegd (er worden
geen bomen verwijderd). Er is een plaatsbezoek gepland op 4/11.
Er zullen borden, die de snelheid aangeven, geplaatst worden, evenals extra „flipflappen‟.
Opgemerkt wordt dat het plaatsbezoek niet was aangekondigd bij de buurt, terwijl op het overleg was afgesproken
iedere betrokkene te verwittigen. Schepen Van Eynde meldt dat dit slechts een verkennend bezoek is, waarop
iedereen wel welkom is. Later zal er nog een nieuw plaatsbezoek plaats vinden.
Varia:
Kruispunt Duizend Appels: We zien dat het verkeer stremt als men van de E17 naar Sinaaidorp rijdt => file tot aan
kruispunt met Schoonhoudtstraat. => er is reeds contact opgenomen met de provincie om de timing van de lichten
aan te passen.
Het terugplaatsen van de verkeersborden (fietsers) is de verantwoordelijkheid van de aannemer.
6 Openbare gebouwen
Opvolging renovatie deelgemeentehuis:
Half november starten de werken aan het deelgemeentehuis, ze zouden tegen juni 2010 klaar moeten zijn (afspraak
ivm de Europese subsidies).
Er is onduidelijkheid ivm de plaats van de harmonie in het gerenoveerde „dorpshuis‟.
Het gebruik zal georganiseerd worden zoals het buurthuis. => is eigenlijk niet conform de regels ivm de Europese
subsidie.
Varia:
/
7. Sociale zaken:
11.11.11-actie:
De huidige actie loopt onder het motto “werknemers zijn geen gereedschap,daar blijven we op hameren”. Op 23/10
was er een politieke actie voor de gemeenteraad.
Alle afspraken zijn gemaakt voor de solidariteitsbrunch van 8/11.
Ivm de omhaling zijn er de laatste jaren enkele medewerkers weggevallen zodat we op zoek zijn naar vrijwilligers voor
de straatactie in de Luitentuitstraat en aanpalende straten, de Vleeshouwerstraat, een deel Edg.Tinelstraat, de Klokke
Roelandlaan en de Godelievelaan. Vrijwilligers nog steeds welkom!
Varia:/
8. Cultuur:
Evaluatie “Sinaai kermist”:
Het saldo werd verdeeld onder de deelnemende verenigingen.
Iedereen vond het een zeer geslaagde editie met enorm veel volk en opteert om volgend jaar ook de koppeling te
maken met het vuurwerk. Is een belangrijke apotheose van deze avond.
Varia:
Uitvoering werk Edg. Tinelconcert: Godelieve => 15 november 2009 om 15u in de kerk.

9. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
CBS 12 oktober 2009
Jeugd: 500 EUR aan deeljeugdraad Sinaai, voor de organisatie van het Christus Koningfeest op 22 november 2009.
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Plechtigheden en stadsanimatie: terbeschikkingstelling stadsmaterieel aan Tinelcomité Sinaai vzw voor concert in
Sint-Catharinakerk.
CBS 5 oktober 2009
Plechtigheden en stadsanimatie: terbeschikkingstelling raadszaal Sinaai voor overhandiging opbrengst van “24 uur
stappen voor Sofhea” op dinsdag 3 november 2009 aan professor Marc Boogaerts.
Onbevaarbare waterlopen: polder Sinaai-Daknam: project telemetrie pompgemalen Hondsnest en Keizerstraat:
vastlegging stadsaandeel
Landbouw: toekenning subsidies aan verenigingen voor deelname aan jaarmarkt Sinaai Dries op 26 september 2009:
- Wase Neerhofvrienden, Volkstuinen Belsele, Imkersbond Sint-Ambrosius,
Landbouw: eindafrekening jaarmarkt Sinaai Dries
CBS 28 september 2009
Plechtigheden en stadsanimatie: terbeschikkingstelling vredeszaal stadhuis aan Polder Sinaai-Daknam
voor de organisatie van de inleidende vergadering tot de polderschouwing op dinsdag 24 november 2009 om 9.30
uur.
Rioleringen: aanleg fietspad en riolering in Weimanstraat en Koebrugstraat: aanstelling ontwerper
10. Algemene varia:
Begraafplaatsen:
De coördinator van de begraafplaatsen C. Rogiers meldt dat op het oude kerkhof rond de kerk de huidige bedekking
(houtschors) van de paden zal vervangen worden door gras. De houtschors was een steeds weerkerende kost, terwijl
gras blijvend is, gemakkelijk te onderhouden is en het een extra kleurtje geeft aan het kerkhof. Men zal ook enkele
vrijgekomen ruimtes inzaaien met éénjarige bloemen.
De werken zullen uitgevoerd worden door de eigen diensten ism Jomi (Wase werkplaatsen).
De vergadering staat positief tegenover dit voorstel.
Het pad achter het deelgemeentehuis wordt regelmatig gebruikt door fietsers daarom wordt voorgesteld hier grasdals
te leggen.
Opgemerkt wordt dat er regelmatig een auto geparkeerd staat op dit pad => wordt opgevolgd.
Deze aanpassingen zijn geen herinrichtingwerken, daarom komt de vraag om de vroegere werkgroep weer samen te
roepen om terug de draad op te nemen.
Volkssportfeesten:
Op de evaluatievergadering waren er lovende woorden voor de huidige organisatie. Enkel afspraken werden gemaakt
en er kwam een vraag tot het organiseren van een opleiding kaarten “bieden”.
24 uur stappen voor Sophea:
Men heeft 7350 euro opgehaald en overhandigd aan professor Marc Boogaerts => een proficiat voor de
organisatoren.
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