U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 05 oktober 2010
om 20u in het

DORPSHUIS Dries

Sinaai

inaai

Op de voorlopige agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. Jeugd:
a. Nieuws
b. Stand van zaken Jeugdhuis Troelant (vraag ouderraad Chiro WIJ)
c. Varia:
3. Tinelkerkhof (opvolging)
4. Openbare werken:
a. Vleeshouwersstraat: (schepen Van Peteghem)
b. varia
5. verkeer:
a. Luitentuitstraat: opvolging
b. Wijnveld: opvolging
c. Varia:
6. Sport:
a. Volkssportfeesten
b. Varia:
7. Cultuur:
a. Nazomer van Sinaai (Septemberjaarmarkt, Kunst uit Sinaai, tentoonstelling heemkring)
b. Heemkring Den Dissel:
c. 11.11.11-actie 2010
d. Varia:
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
9. Varia
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 07 september 2010
Aanwezig: E. Meul, N. Bosch, C. Rogiers, A. Bogaert, J. De Meyer, E. Aerssens, M. Tollenaere, E. De Gendt, M.
Nachtegael, J. Smet, T. Foubert, P. Van Poecke, H. Coppieters (WJS), S. Creve, T. Vercauteren, L. Heyens, A.
DeTender, G. De Blieck, T. De Beule, M. De Caluwe, W. Vermeiren, M. Rollier, E. De Meester, D. De Meyer,
J.Braem, J. Tansens, E. Beirens, I. Elegeert, A. Stremersch, Van Reeth-Schelfaut, H. Van Belleghem, R. Demeuricy,
Van der Poel, G. Tallir, S. Schelfaut.
Namens stadsbestuur: schepen W. Van Bellingen
Pers:S. Luyckx (het Nieuwsblad/het Volk).

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
Aanvullingen/bemerkingen/opvolging bij het verslag.
Geen.
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Briefwisseling:
Uitgaande:
- verschillende mails ivm volkssportfeesten.
.
Inkomende mails/brieven:
- Een mail van schepen Van Peteghem waarin hij meldt dat hij op de vergadering van oktober de planning
Vleeshouwersstraat zal voorstellen.
- Een mail van T. Van Hout met het verslag van een eerste vergadering van 02/09 rond het Tinelkerkhof
(overgenomen in punt 4)
- Een mail van R. Laureys ivm de slechte akoestiek van het nieuwe dorpshuis die bij repetities van de kon.
harmonie. Het geluid galmt langs alle kanten => juist een echokamer!
- Een brief van burgemeester C. Geerts ivm het onderhoud van het Tinelkerkhof: het probleem werd met de
bevoegde diensten besproken en er zal de komende weken extra aandacht gegeven worden aan onze
opmerkingen.
- Een brief van burgemeester C. Geerts ivm de wegmarkeringen; deze zullen de komende weken uitgevoerd
worden.
- Een mail van E. Van Poucke ivm de fietswegel tussen Neerstraat en kerkhof: de heraanleg zou in 2010
gebeuren,met o.a. signalisatieborden om motoren uit de wegel te bannen =>wordt doorgegeven.
3. Jeugd
WJS:.
-Feest-WE van Chiro Alleman gaat door van 10 tot 12/09 op de Dries Sinaai.
-18/09: overgang scouts + barbecue
19/09: Startdag Chiro jongens/meisjes
24-26/09: Troelantfeesten met bierfestijn, schuimfuif en spitburger.
Jeugdhuis Troelant:
Nele Bosch stelt de voorlopige ontwerpplannen van het toekomstig jeugdhuis voor, die ter bespreking worden
voorgelegd op het speciale college van 13-15 september.
Zij geeft een overzicht van de huidige situatie en de mogelijke nieuwe locatie naast de sporthal “Ter Beke” op het
terrein naast het Chiroheem. De optie is momenteel dat alles gericht is op de jeugd.
Er komen verschillende vragen o.a. over de ontsluiting van de site, de parkeermogelijkheden en het verschuiven van
de “geluidsproblemen” naar de omliggende straten.
J. De Meyer licht toe dat er momenteel een tendens in Vlaanderen is om de sport en de jeugd te groeperen en pleit
ervoor om dan ook zo dicht mogelijk bij de bestaande structuur aan te leunen. Ivm de parkeermogelijkheden stelt hij
voor om dit dossier te koppelen aan de mogelijke afbraak van huidige school in de Vleeshouwersstraat, zodat het
verkeer weg wordt gehouden van de site.
Varia: /
4. Tinelkerkhof.
Carla Rogiers licht de stand van zaken en het geplande verdere verloop toe.
Belangrijke punten hierbij:
- De laatste concessies werden toegekend in 1975 (wel later nog bijzettingen).
- Op het kerkhof werden ca. 1300 mensen begraven. Ca. 130 eeuwigdurende concessies (50 jaar)werden
verleend. Het totaal aantal graven is nog niet gekend.
- Er zijn 3 soorten concessies:
o Eeuwigdurende: ondertussen hervormd tot 50j, gratis te verlengen met 50j (mits onderhoud)
o Toegestane concessies: vermoedelijk 30j, hernieuwbaar mits vergoeding
o Kosteloze: vermoedelijk 15j, hernieuwbaar mits vergoeding
 Hieruit blijkt dat voor het merendeel van de graven de concessie op dit moment verlopen is.
Probleem: De huidige situatie is onhoudbaar op (korte) termijn. Graven verzakken, worden verwaarloosd of worden
beschadigd. Het groenonderhoud is moeilijk door ongelukkige keuzes uit het verleden en de moeilijke situatie ter
plaatse (zeer grote densiteit van graven). Het kerkhof in zijn totaliteit geeft vaak een verwaarloosde indruk.
Doel: Het kerkhof omvormen tot een aangename maar rustige verblijfsplek waarvan zowel het groenonderhoud als het
onderhoud van de graven praktisch en financieel beheersbaar is.
Randvoorwaarden:
- Behoud van waardevolle graven
- Behoud van kerkhofsfeer
- Geen „kaalslag‟ maar wat rest dient wel (financieel en praktisch) beheersbaar te blijven
- Groenaanleg volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer
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Verdere procedure
Op relatief korte termijn (voor Allerheiligen?) zal de juridische procedure opgestart worden voor graven waarvan de
concessie verlopen is of die verwaarloosd zijn. Nabestaanden krijgen minstens 1 jaar de tijd om de concessie te
vernieuwen of het graf te herstellen (aankondiging door bordjes bij elk individueel graf). Indien dit niet gebeurt, dan kan
de stad vrij beslissen over wat er gebeurt met het graf (behouden of verwijderen).
Het plan voor ontruiming dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Onroerend Erfgoed (beschermd
dorpsgezicht).
De effectieve werken kunnen ten vroegste in 2012 worden uitgevoerd.
Opmerkingen/aandachtspunten/afspraken
1. Onterecht leeft bij heel wat mensen in Sinaai het gevoel dat de graven ten eeuwigendagen zullen blijven
liggen omdat het kerkhof in een beschermd dorpsgezicht ligt. Een degelijke informatiecampagne is dan ook
noodzakelijk om duidelijk te maken dat een status quo niet meer aan de orde is, dat er graven zullen
verdwijnen, maar dat dit zal kaderen binnen een globale langetermijnvisie.
2. De zone gelegen aan de kant van de parochiezaal is cultuurhistorisch vrij gemakkelijk maar ligt emotioneel
nog het moeilijkste (recentste graven en dus nog meer betrokken nabestaanden). Er wordt afgesproken om in
e
2 fases te werken waarbij deze recente graven sowieso tot de 2 fase behoren. Dit geeft de nabestaanden de
kans om „wakker te schieten‟ bij uitvoering van fase 1 wanneer ze merken dat er effectief gewerkt wordt op het
kerkhof en te wennen aan de nieuwe visie. De juridische procedure kan wel voor het gehele kerkhof gelijk
worden opgestart.
3. Er wordt gewerkt met een globaal streefbeeld waarbij sommige zones prioritair worden gedetailleerd in functie
van gefaseerde uitvoering (overleg stad – vertegenwoordigers dorpsraad).
4. Voor de inventarisatie van de waardevolle graven is input van de heemkring absoluut noodzakelijk. Er zijn
slechts een beperkt aantal monumentale graven, dus de selectie zal grotendeels moeten gebeuren op basis
van de betekenis van de persoon voor de dorpsgemeenschap. (Tamara Van Hout met hulp van vrijwilligers,
dorpsraad,…)
5. De dorpsraad bekijkt de mogelijkheden om de werkgroep Tinelkerkhof terug op te starten met het oog op een
actieve samenwerking (eerste samenkomst op vrijdag 24/09) => Stephaan geeft de vroegere leden van de
werkgroep door.
6. Een aantal graven voor de kerk vormen een risico. Bij een plaatsbezoek (week 15/9?) zal beslist worden
welke graven weggenomen worden uit veiligheidsoverwegingen en welke onveilige graven behouden en
hersteld zullen worden om cultuurhistorische redenen. (administratie in overleg met vertegenwoordigers
dorpsraad).
5. Openbare werken:
Vleeshouwersstraat:
Volgende maand meer informatie over de resultaten van de enquête (wordt momenteel afgenomen tot 10/09) en de
planning van de werken. Planning uitvoering in 2011.
Heraanleg voor Schoenen De Vos is niet opgenomen.
de
2 fase Sinaaidorp:
Vraag van een inwoner over de timing van de plannen want momenteel is er erg veel overlast van het doorgaand
vrachtverkeer dat reeds ‟s morgens vroeg (tss 3-5u) door de putten davert met hoge snelheid, waardoor alles in huis
trilt en iedereen wakker is.
Luitentuitstraat:
Dossier is opgemaakt, wordt besproken op het speciaal college.
Varia: /
6. Sport
Volkssportfeesten:
Het was een goede editie met stralend weer.
Op 14/09 is er een evaluatie met de ploegkapiteins.
provincietochten + zomerkwis:
Er waren een 25-tal ploegen op de kwis, voor de fietstochten was er minder interesse deels door de slechte
weeromstandigheden maar ook omdat deze tochten nog geen bekendheid hebben.
Aanwezigen merken op dat de kwis erg moeilijk was voor gelegenheidsploegen.
Varia:
7. Cultuur:.
Sinaai kermist:
Er is nog geen evaluatie gebeurd.
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De “Nazomer van Sinaai”:
-Kunst uit Sinaai: tentoonstelling in zowel de kloosterkapel als rusthuis „den Dries‟. Muziek en poëzie in de cafetaria
van het rusthuis op zondagvoormiddag (10u –11u30).
-septemberjaarmarkt: hetzelfde scenario als vorig jaar (er is wel nog geen contact geweest met B.Van Eynde)
-tentoonstelling Heemkring „Den Dissel‟ in het dorpshuis met de mogelijkheid om lid te worden (lidgeld 8€) en zo het
jaarboek (de geschiedenis van Sinaai) te verkrijgen samen met de gebundelde jaargang van Sinaïek.
Supervlieg:
Eind september/begin oktober wordt de werkgroep opgestart om in 2011 „supervlieg‟ in Sinaai te organiseren. Voor
deze werkgroep worden alle actoren die met kinderen bezig zijn uitgenodigd.
Varia:
-De avond van de cultuurprijzen gaat door op 29/09, alle verenigingen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.
-Open Monumentendag gaat door op zondag 12/09 en staat in teken van de 4 elementen vuur, water, aarde en lucht.
In Sint-Niklaas werken hiervoor de dienst toerisme en de stedelijke musea samen en zijn er een 4-tal activiteiten
gepland.
-Landelijke gilde: tractorwijding en optocht op zondag 12/09 op de Dries.
8. Algemene varia:
Gras rond de eik op de Dries:
Weer zijn de meningen verdeeld over het lange gras onder de eik op de Dries en het storend karakter van de paaltjes
rond de eik.
Zebrapad thv de school:
Er is een vraag om de stoep thv het zebrapad aan de lagere school af te slijpen.
Belijning thv inrit buurthuis:
De nieuw aangebrachte belijning is te kort waardoor wagens tot kort voor de inrit reglementair geparkeerd staan, maar
wel hinder geven voor in- en uitrijdend verkeer.
Er wordt eveneens gevraagd om de belijning thv bakker Adam (stippellijn in midden rijbaan) opnieuw aan te brengen.
Kruispunt Zwaanaarde thv de schaapherder :
De spiegel en paal zijn kapot en verwijderd => Theo geeft dit door.
Glasbol Vleeshouwersstraat:
Recent waren er problemen met glas dat op het terrein van de buitenschoolse opvang was terecht gekomen =>
gevaar verwondingen. Aan de vergadering wordt gevraagd na te denken naar waar deze glasbol kan verplaatst
worden => is ook doorgegeven aan de dienst milieu.
Bloembak bocht Sinaaidorp:
Vraag om deze bloembak eens aan te pakken, want hij staat vol onkruid.
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