Omdat er te weinig agendapunten zijn, gaat
de vergadering van de Dorpsraad op DINSDAG
07 juni 2011 niet door. De volgende vergadering
inaai

is gepland op 02 augustus 2011.

Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 3 mei 2011
Aanwezig: E. Meul, A. Bogaert, T. Foubert, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, G. Matheussen, A. De Tender,
R. Laureys, F. Creve, P. Van Bossche, W. Seghers, W. Vermeiren, E. De Meester, A. Geerinck, S. Schelfaut
.
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 en worden gepost op de website
www.sinaaileeft.be , reageren kun je op dorpsraad@sinaaileeft.be .
1. Goedkeuring verslag + briefwisseling
Aanvullingen/bemerkingen/opvolging bij het verslag.
- De beslissing ivm de financiering van de vlaggen wordt waarschijnlijk in het schepencollege van 9 mei
genomen.
Briefwisseling:
- Uitgaande: Enkele brieven ivm de 11-juli-viering
/
Inkomende mails/brieven:
- Mail van J. Tansens ivm de komende werken in de Luitentuitstraat.

2. Jeugd
WJS:.
Er was niemand aanwezig, want er was op het moment van de dorpsraadsvergadering ook een vergadering bezig in
het jeugdhuis over de nieuwbouw van het Troelant.
Jeugdhuis Troelant:
Verkoop: er is geen hoger bod binnengekomen => het huidige gebouw van het jeugdhuis is verkocht voor 260.000
euro. Samen met subsidies zal er mogelijk een bedrag van 800.000 euro beschikbaar zijn voor de nieuwbouw. De
architecte van de stad heeft de opdracht gekregen om de plannen te tekenen om zoals gepland tegen de zomer de
bouwaanvraag te kunnen indienen.
Varia: /
3. Tinelkerkhof (opvolging).
De inventarisatie van ‘het Hofje’ en deel 2 (deel voor kleding De Koster) zijn gedaan, nu wordt het deel voor het
monument aangepakt (woensdag 4/5).
4. Openbare werken:
Vleeshouwersstraat:
De werken zijn nog niet opgestart, ook de signalisatie is nog niet geplaatst.
Luitentuitstraat:
Geen bijkomende zaken.
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Varia:
Momenteel worden de voetpaden in de Katharinastraat herlegd.
Hierna wordt de Edg.Tinelstraat aangepakt: langs een zijde komen er dals tot huisnummer 56 en langs de andere
zijde grasdals. De vergadering merkt op dat deze werken kunnen samenvallen met de werken Vleeshouwersstraat en
de omleiding via Edg.Tinelstraat.
5. Verkeer:
Trage wegen:
Is opnieuw uitgesteld naar een latere datum omdat er eerst een overleg moet komen met het schepencollege en de
betreffende ambtenaren vooraleer de verantwoordelijke naar de dorpsraad kan komen.
Wijnveld:
Het blijvende probleem van het opstoppen van het verkeer thv de spoorweg wordt aangekaart. De laatste tijd staan
regelmatig auto’s te wachten tot over het kruispunt met N70 (thv ‘Brillenhuis’). Men vraagt hiervoor een oplossing (?)
want hierdoor is er meer sluipverkeer via Kouterstraat en Luitentuitstraat.
Varia:
6. Cultuur:.
‘Kunst in ons dorp’:
Op het overleg van 07/04 zijn er enkele afspraken gemaakt voor verdere behandeling van het dossier.
De kostprijs zou tussen de 4000 euro en 5000 euro bedragen. Hoe dit zal gefinancierd worden moet nog worden
uitgewerkt, evenals een reeks administratieve punten.
Wordt opgevolgd.
Heemkring Den Dissel:
Geen bijkomende zaken.
Septemberjaarmarkt:
Op 11 mei is er een werkvergadering gepland rond de Septemberjaarmarkt met alle actoren.
11-juli-viering:
Programma:
19u00
20u30
22u30
00u00

Zonder Zorgen
Jelle Cleymans & groep
Jan De Smet & Stoy Stoffelen
Bal met De Roadshow.

In juni is er nog een werkvergadering met de definitieve taakverdeling.
Supervlieg:
Het was een prachtige dag met in heel de dorpskern verschillende attracties. Het goede weer zorgde ervoor dat jong
en oud talrijk aanwezig waren.
Overleg Kleine kernen:
Stephaan is naar dit overleg geweest en bracht verslag uit. Het is een initiatief vanuit Samenlevingsopbouw OostVlaanderen, geïnspireerd op Nederlands model.
Op de vergadering was een afvaardiging van het Hoebroeckwijkcomité (Stekene), van de wijkraad Sint Anna
Waasmunster/Hamme, van het wijkcomité Kleine Kouter Lede, van het feestcomité Hyfte, van dorpsraad Belsele en
Sinaai aanwezig. Andere wijkcomités waren verontschuldigd.
Doel: eigen praktijk uitwisselen, samen oplossingen uitwerken voor gedeelde problemen, beleidsaanbevelingen
formuleren, belangen van kleine dorpskernen behartigen, …
Planning is om april-mei regionale bijeenkomsten te organiseren met ‘bewonersgroepen’, tussen mei-augustus een
stuurgroep samen te stellen, in najaar 2001 contacten te leggen met de lokale besturen + een provinciale bijeenkomst
te plannen en eind 2011 te starten met een ‘Oost-Vlaamse vereniging kleine kernen’.
Mogelijke rollen van deze vereniging:
-organisatie themabijeenkomsten
-inspiratiebron voor lokale bewonersgroepen
-informatiebron voor lokale bewonersgroepen
-ondersteuner van projecten, processen en bewonersgroepen
-belangenbehartiger voor kleine landelijk kernen.
Op de vergadering wordt de meerwaarde van deze vereniging voor onze dorpsraad in vraag gesteld.
Varia:
DONDERDAG VEGGIEDAG: op 12 mei op het Sint-Nicolaasplein van 11u tot 14u.
Sterfeesten: 14-15/05, tevens afsluiting van het Reinaertjaar.
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad
/
8.Varia
/
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