U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 02 november 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 (schepen Van Bellingen)
c. Varia:
3. Tinelkerkhof (opvolging)
4. Openbare werken:
a. Vleeshouwersstraat: (opvolging dorpsraad)
b. varia
5. verkeer:
a. Luitentuitstraat: opvolging
b. Wijnveld: opvolging
c. Varia:
6. Cultuur:
a. Heemkring Den Dissel:
b. 11.11.11-actie 2010
c. Varia:
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
8. Varia
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 05 oktober 2010
Aanwezig: E. Meul, R. Demeuricy, S. Creve, K. Noppe, W. Krijgsman, K. Rossaert, R. De Mulder, I. Elegeert,
Geerinck, S. Van Bever, H. Vercammen, W. Seghers, E. De Meester, W. Vermeiren, F. Heirbaut, L.Beirnaert,
Sluijter, B. De Cock, G. Smet, P. Van Bossche, M. De Caluwe, F. Vanhuffel, T. Deelen, L. Heyens, A. De Tender,
Creve, G. De Blieck, J.Tansens, M. Nachtegael, E. Aerssens, M. Tollenaere, E. De Gendt, J. Smet, T. Foubert,
Dewanckel, A. Bogaert, S. Van de Poel, E. Van Remoorel, J. Uvin, S. Schelfaut.
Namens stadsbestuur: schepen W. Van Bellingen, schepen Van Eynde
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.
Briefwisseling:
Uitgaande:
- geen.
.
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A.
Y.
F.
K.

Inkomende mails/brieven:
de
- Een uitnodiging voor de 15 zangavond “Sa laat ons vrolijk wezen” van het mannenkoor Gaudeamus.
- Een uitnodiging voor de vergadering van werkgroep rond het Tinelkerkhof op 24/09.
- Een uitnodiging van werkgroep rond het Tinelkerkhof voor een plaatsbezoek op 1/10.
- Een brief van M. Nachtegael over punten die op vorige vergadering aan bod kwamen zoals de
parkeerplaatsvoor mindervaliden aan sporthal „ter Beke‟ en de wegmarkeringen thv Vleeshouwerstraat.
- Een uitnodiging voor gratis infovergaderingen ivm “tips voor duurzaam bouwen en wonen”
- Een uitnodiging voor een informatieavond over „composteren in vaten en bakken‟ op 19/10 in het
deelgemeentehuis Sinaai.
- Een reactie van R. Laureys over de slechte akoestiek van het nieuwe dorpshuis.
- Een mail van P. Van Garsse met het verslag van de evaluatievergadering van de volkssportfeesten met de
ploegkapiteins.
2. Jeugd
WJS:.
/
Jeugdhuis Troelant:
Vanuit de ouderraad kwam de opmerking dat door de nieuwbouw van het jeugdhuis een deel van het speelplein in
verdrukking komt. Daarom gaf de jeugddienst een overzicht van het gebruiksrecht van de gronden rond het
Chiroheem en een voorlopig ontwerp van de nieuwbouw.
Daar er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgesteld ivm de gronden naast het Chiroheem (inkleuren
als extra speelruimte) moet het dossier door verschillende schepenen worden besproken.
Op 18.10 komt de eerste maal een werkgroep samen ivm het jeugdhuis.
Wordt vervolgd.
Varia: /
3. Tinelkerkhof.
Op 24/09 is de werkgroep ivm het Tinelkerkhof de eerste maal samengekomen.
Zoals op vorig vergadering besproken is het doel om het Tinelkerkhof om te vormen tot een rustige plaats met
geschiedenis waarvan zowel het groenonderhoud als het onderhoud van de graven praktisch en financieel
beheersbaar zijn.
Er wordt een globale visie ontwikkeld waarbij ervoor wordt gezorgd dat de kerkhofsfeer behouden blijft, dat
waardevolle graven (esthetisch, cultureel, historisch, …) behouden blijven , dat er geen kaalslag gebeurt, dat de
groenaanleg gebeurt volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer.
Er wordt een juridische procedure opgestart, noodzakelijk om graven te mogen verwijderen. Gedurende minstens 1
jaar krijgen de nabestaanden de kans om de concessie te verlengen.
Vanuit de werkgroep worden criteria als hulpmiddel voor het behoud van de “waardevolle” graven en zerken op het
Tinelkerkhof.
Bij het vernieuwen van de concessies zal er een bedrag aangerekend worden voor de jaren dat er niet betaald is. Dit
bedrag kan volgens een aanwezige flink oplopen bv. tot 450 euro. De aanwezige schepenen melden dat dit nog op het
schepencollege moet bekeken worden. Waarom werd het de laatste jaren niet opgevolgd? Er was blijkbaar de laatste
jaren onduidelijkheid over het al dan niet geklasseerd zijn van de site, waardoor geen initiatieven werden genomen.
Wordt opgevolgd.
4. Openbare werken:
Vleeshouwersstraat:
Enquête: slechts 1 persoon heeft gekozen voor kassei, alle andere personen hebben gekozen voor asfalt.
Het definitieve ontwerp is nog niet klaar en zal voorgesteld worden op een van de komende vergaderingen. Er is
800.000 euro budget voorzien voor de heraanleg.
-I. Elegeert heeft bedenkingen bij het artikel in Info-Sinaai in dit verband. De dorpsraad heeft zich onthouden van
commentaren bij de polemiek over de enquête, zoals afgesproken met het bestuur, maar heeft nog steeds het recht
om zijn standpunt mee te geven na de uitvoering van de enquête. Het is aan het bestuur om de beleidslijnen uit te
zetten en de beslissingen te nemen.
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:
Op het speciaal college werd 250.000 euro budget voorzien om kleine ingrepen te doen in de Luitentuitstraat.
Weimanstraat:
Het fietspad zal niet voor deze legislatuur zijn want door de complexiteit van het dossier is er vertraging opgetreden.
Er is nog minstens twee jaar voorbereiding nodig, ook zullen er onteigeningen moeten gebeuren.
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Bockwegel:
Afh.van de weersomstandigheden zullen de werken aan de wegel uitgevoerd worden.
Leebrugstraat:
Hier is er een probleem als men moet uitwijken bij kruisend verkeer + ook ligt de snelheid erg hoog. De aanpassingen
van de straat zullen pas gebeuren tijdens de uitvoering van het rio-project.
Varia:
5. Verkeer:
Wijnveld:
Een aanwezige uit het begin van de straat merkt op dat de snelheid van het verkeer thv het jeugdhuis reeds erg hoog
is en niet alleen thv het patersbos.
De geplaatste flappen hebben hun effect, alleen worden ze regelmatig afgereden (momenteel 7 weg). Schepen Van
Eynde meldt dat er een ontwerp is gemaakt van de aanpassing thv het patersbos en er moet nagegaan worden hoe
dit in de begroting van openbare werken kan opgenomen worden.
Nadeel van dit plan is echter dat hierdoor de auto‟s van de rijbaan gaan en de snelheid omhoog zal gaan. Er is een
negatief advies van de dienst verkeer voor het rijbaankussen. Vraag om thv de school toch het kussen te plaatsen
voor een proefperiode.
Het snelheidsbord zal binnenkort terug geplaatst worden.
Sinaaidorp:
De komende maanden zullen er snelheidscontroles gebeuren in deze straat.
Varia:
Belijning: er wordt een nieuw contract uitgeschreven waarbij de afspraak is dat men steeds beschikbaar is voor
aanpassingen (momenteel is dit niet zo). Het is een contract voor verschillende jaren. Dit zou de huidige problematiek
moeten voorkomen.
IJzel en sneeuwruimen: er is een nieuw strooiplan gemaakt: er worden wegen met verhoogde prioriteit (hoofdassen)
aangeduid die zeker moeten geruimd en gestrooid worden. Er worden 3 ploegen aangesteld om alle fietspaden te
ruimen. (zie Stadskroniek.
6. Sport
Volkssportfeesten:
De algemene tendens bij de ploegkapiteins is positief. De dansproef was een gigantisch succes.
Feestje voor de tappers is gepland op 30/10.
Varia:
“TerBeke”: bij een audit werd vastgesteld dat er in de sporthal veel energieverlies is. Er zal renovatie moeten
gebeuren => dit zal een pilootproject worden van Eandis.
7. Cultuur:.
De “Nazomer van Sinaai”:
Septemberjaarmarkt: Zelfde programma dan voorbije jaren, wel spijtig van de weersomstandigheden waardoor er
minder volk was (deelname van de kinderen wasgehalveerd).
Op 8/11 is er een evaluatie gepland op het bureel van schepen Van Eynde.
“Kunst uit Sinaai”: de tentoonstelling werd druk bezocht, ook de poëzie- en muziekactiviteit kreeg veel aandacht.
Positief waren de samenwerkingen met het rusthuis ‟Den Dries‟ en de school.
Heemkring „den Dissel‟: de tentoonstelling heeft ongeveer 500 bezoekers over de vloer gekregen, er zijn ook
verschillende nieuwe leden ingeschreven.
Supervlieg:
Wordt verder uitgewerkt en zal doorgaan op 1mei 2010.
Varia:/
8. Algemene varia:
Gebruik lift in dorpshuis:
Er zijn verschillende problemen met het gebruik van de rolstoellift, de sleutel is niet aanwezig, de lift is niet
gebruiksvriendelijk, er is geen bel aanwezig om de diensten te verwittigen dat men binnenwil via deze ingang.
Hooimanstraat:
. Thv de splitsing met de Populierenlaan is er een put in de betonstrook.
Glasbol Vleeshouwersstraat:
Er moet nog steeds gezocht worden naar een nieuwe plaats voor deze glasbol, ook zal op korte termijn de glasbol
aan de Neerstraat verplaatst moeten worden.
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