U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 7 augustus 2012
om

20u in het DORPSHUIS Dries

Sinaai

inaai
Op de voorlopige agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. Jeugd:
a. Jeugdhuis Troelant
b. WJS
3. Openbare werken:
a. Bad Street Boys
b. Verbetering landbouwwegen (Burmstraat, Limietstraat, ...)
c. Vleeshouwersstraat
d. Luitentuitstraat
e. Sinaaidorp
4. Cultuur:
a. Volkssportfeesten
b. Terugblik 11-juli viering & kermis
c. “Nazomer van Sinaai” (septemberjaarmarkt)
d. Heemkring den Dissel
e. Varia
5. Opvolging memorandum
6. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
7. Varia
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 05 juni 2012:
Aanwezig: E. Beirens, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, G. Mattheussen, O. De Cock, G. De Blieck, T. De
Beule, A. De Tender, R. Laureys, F. Creve, L. Heyens, R. Eeckhoudt, A. Geerinck, I. De Blok, K. Noppe, T.
Foubert, W. Vermeiren, M. Rollier, R. Schelfaut, J. Tansens, D. De Meyer, D. Backe, E. Meul, J. Smet, A. Bogaert,
S. Schelfaut, schepen M. Nachtegael, schepen B. Van Eynde, schepen G. Van Peteghem.
.
Pers: /.

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 en opvolging verslag + briefwisseling:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
Naar aanleiding van de begrotingsbespreking was er een gesprek met de uitbater van taverne “De Ster” over de
toekomstmogelijkheden.
Inkomende post:
- e-mail ivm kermisprogramma Sinaai: zie varia
- e-mail ivm Jeugdhuis Troelant: zie jeugd.

-

e-mail van dorpsraad Nieuwkerken met in bijlage hun memorandum verkiezingen 2012. (op vraag kan dit
via mail doorgestuurd worden)
e-mail ivm bijkomende fietsenstallingen: zie verkeer.
e-mail ivm bespreking plannen Luitentuitstraat: zie openbare werken

2. Jeugd:
a. Jeugdhuis Troelant:
Huidige raming aanbestedingsdossier (bouwkost) bedraagt 1 035 000,00 euro incl btw (begroot op 1076000 euro,
plattelandsubsidies: 100.000 euro is nog onzeker, wel extra subsidies voor passiefbouw 71.923,75 euro.)
De totale enveloppe (incl erelonen, herzieningen, verrekeningen, nutsvoorzieningen) wordt geraamd op
1 103 130,95 euro, incl btw.
TIMING: - Stedenbouwkundige vergunning is verleend
- Openbare aanbesteding: publicatie eind mei 2012
- Start werken voorzien eind 2012.
- Oude jeugdhuis is verkocht, ingebruikname nieuwbouw begin 2014.
Voor de judo wordt in de begroting van 2013 (oktober 2012) een budget voorzien voor een bijgebouw aan sporthal
Ter Beke. Planning voor ingebruikname: begin 2014.
3. Openbare werken: (schepen Van Peteghem)
- Vleeshouwersstraat
Op 12 september 2011 zijn de werken gestart met een uitvoertermijn van 135 werkdagen, momenteel zijn er meer
verletdagen (79 tgv sneeuw en regen) dan werkdagen geweest. Er resteren nog 58 werkdagen. Schepen Van
Peteghem rekent erop dat tegen eind september de werken klaar zullen zijn.
Een bijkomend probleem is het feit dat een waterloop is afgeschaft (werd rondgeleid via Hooimanstraat), waardoor
er afspraken moeten gemaakt worden met particulieren ivm het verwijderen van deze beek.
- Luitentuitstraat
Er is een voorontwerp gemaakt dat reeds besproken is met de bewoners (Kernemelkstraat, Haneweestraat,
Riemeerstraat en Oude Heirweg) Opmerkingen worden mee opgenomen in het plan. Voorlopig worden de werken
niet betoelaagd door de Vlaamse gemeenschap in kader van de rio-projecten.
Het wegdek heeft een asfaltstrook van 3,6m met betonstroken (1 m breed + 30 cm) langs beide zijden ingegoten,
totaal is de breedte 5m60.
Met de buurt wordt bekeken waar de verkeersremmers worden geplaatst ( reeds plateau’s voorzien thv de
kruispunten).
Er is duidelijk gekozen voor een woonstraat en niet voor een doorgangsstraat.
Er worden opnieuw grachten gecreëerd, hierdoor kan de afwatering (regenwater) beter gebeuren (gescheiden
afwatering).
Geen kosten voor de bewoners, enkel inspectie buizen ed. zal moeten betaald worden door de particulieren.
De planning zal gebeuren in het kader van andere werken in de omgeving.
Opmerking: de Oude Heirweg wordt nu regelmatig gebruikt als sluipweg.
Vraag blijft: wat met de inrit aan de Hulstbaan? Probleem in en uitdraaien voor vrachtwagens en de ongelukkige
plaats van het bushokje in de Hulstbaan zowat op het kruispunt met de Luitentuitstraat.
- Sinaaidorp
de
De 2 fase wordt voorbereid. Ze start op het einde van de Vleeshouwersstraat tot schoenen “De Vos” en op de
Hulstbaan tot Dr. Haeltermanlaan (voor afwatering riolering richting Zakstraat via kasteeltje). Daarna in Sinaaidorp
vanaf kruispunt Edg.Tinelstraat tot kruispunt met Neerstraat/Zakstraat.
Varia: Invoegen van de kassei op Dries, Hulstbaan en Leestraat is goedgekeurd. (14.000€),
4. Trage Wegen:
- Verslag voorstelling 8 mei
Op het tijdstip van de voorstelling op de dorpsraadsvergadering van december 2011 werden alle trage wegen
geïnventariseerd. Na deze inventarisatie werden alle voorgestelde wegen door verschillende partijen bekeken en
beoordeeld op hun ligging, de huidige toestand van de weg, de nuttigheid/belangrijkheid, Dit document met ook
deze beoordeling werd op de vergadering van 8 mei overlopen. Op deze vergadering waren de meeste betrokken
partijen zoals landbouw, milieu, jeugdverenigingen, dorpsraad, wandelclubs, e.a. aanwezig. Elke weg/wegel werd
hier besproken en beoordeeld op haalbaarheid en nut. Uit de soms boeiende discussies kwamen
voorstellen/compromissen, werden lussen gecreëerd door wegels te verbinden, werden bepaalde wegels
gedeeltelijk verlegd, werden andere verwijderd en nog andere werden als “slapend” behouden. Alles wordt in een
nota gebundeld en aan het schepencollege bezorgd. Dit is de basis voor het “tragewegenplan” van het
stadsbestuur dat nu de voorstellen moet bekijken en zelf knopen moet doorhakken om bepaalde wegen weer open

te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek. Hierbij zal men de juiste procedure moeten volgen,
afhankelijk van het statuut van de wegen.
- Verdere procedure
De nota als verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan het schepencollege, die bekijkt welke kunnen
aangepakt worden afhankelijk van de budgetten (25.000€ in 2012 en eenzelfde bedrag in 2013) en doet een
voorstel. Het is een provinciaal project dus zijn er ook overlegmomenten voorzien met de provincie om het voorstel
te bespreken. Daarna wordt het op de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
5. Verkeer
Extra fietsenstallingen in Sinaai?
Het stadsbestuur koopt 57 fietsenrekken aan en via mail werd aan de dorpsraad gevraagd waar in Sinaai mogelijk
bijkomende fietsenrekken kunnen geplaatst worden.
Uit de bespreking blijkt dat er vooral nood is aan fietsrekken thv opstapplaatsen openbaar vervoer (bus, trein). Zo
wordt er voorgesteld om bijkomende fietsenrekken te plaatsen op de Dries, ter hoogte van Sinaai-station (beide
zijden), thv het bushokje op einde Zwaanaardestraat en thv het bushokje hoek Hulstbaan/Wijnveld (aan villa
Aimée).
De route “uitzonderlijk vervoer” die door Sinaai liep (Hulstbaan-Vleeshouwersstraat) is verlegd en doet
Sinaai niet meer aan.
6. Cultuur
Heemkring Den Dissel
de
Het jaarboek over Edgar Tinel wordt voorgesteld tijdens “de nazomer van Sinaai” (4 zaterdag van september).
Op de volgende vergadering zal meer informatie gegeven worden over “de nazomer van Sinaai” met o.a. animatie
op zaterdagnamiddag (jaarmarkt), “kunst uit Sinaai” en tentoonstelling van heemkring Den Dissel.
- Sinaai Kermist:. Zie website www.sinaaileeft.be
programma:
19u00: Discobar ROADSHOW
20u00: Stand-up comedy met LIES LEFEVER
21u00: “WIM DE CRAENE” Tribute met (zoon) RAMSES DE CRAENE, DELLA BOSSIERS
MATHIEU & GUILLAUME + 6 muzikanten
23u00: Discobar – Volksbal (deel 2)
02u00: einde.
Doorlopend is er randanimatie
Op 26 juni om 20u is er in het dorpshuis een overleg met alle meewerkende verenigingen gepland ivm de
praktische afspraken.
- Kermisprogramma Dorp Sinaai:
EXTRA: Woensdag 4 juli:
15.00 uur: “81ste grote prijs Stad Sint-Niklaas”, 9ste ere-prijs Theo Verschueren, wielerwedstrijd voor elite met
contract en zonder contract georganiseerd door Stadsbelangen vzw. Vertrek en aankomst: Dries.
De start wordt gegeven door Francesco Moser. Tevens is er in het zaaltje van café Climax een tentoonstelling te
bezichtigen rond zijn profcarrière.
Zaterdag 7 juli:
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd door koninklijk sportcomité
Gemeentebelangen vzw. Afstand: 112 km. Vertrek en aankomst: Dries.
19u Feest van de Vlaamse Gemeenschap (zie hierboven)
19.30 uur: open kampioenschap golfbiljart georganiseerd door biljartclub Herleving in café Climax, Dries 33
Zondag 8 juli:
13.30 uur: wielerwedstrijd voor liefhebbers.
15.30 uur: clown Rocky’s kriebelshow. Na de show krijgt ieder kind een zakje snoep.
16.30 uur: wielerwedstrijd voor toeristen en inwoners Waasland
18.00 uur: wielerwedstrijd voor inwoners van Sinaai
20.00 uur: optreden The Romantics op podium Climax
Maandag 9 juli:
15.00 uur: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften
Optredens op overdekt podium, Dries 21.00 uur: Corry Konings
22.00 uur: De Romeo’s
23.00 - 23.15 uur: muzikaal vuurwerk
Het volledige programma van alle kermissen is terug te vinden in de agenda van de website www.sinaaileeft.be

- Varia:
+ tijdens “de nazomer van Sinaai” kan de kloosterkapel niet gebruikt worden, waardoor men op zoek moet naar
een andere locatie voor de geplande tentoonstellingen van o.a. ”Kunst uit Sinaai”.
+ De Euromarkt is een unieke Europese markt waarbij marktkramers en ambachtslui uit alle 27 Europese lidstaten
hun regionale producten en ambachten aanprijzen op de Grote Markt. Het zesjaarlijkse evenement vindt plaats op
vrijdag 3 augustus, zaterdag 4 augustus en zondag 5 augustus 2012 in Sint-Niklaas.
In totaal zullen 180 marktkramers uit de 27 Europese lidstaten aanwezig zijn. Je vindt er bijvoorbeeld ter plaatse
gedraaide mozzarella, tapenades uit Malta, wijn uit Malta, Portugese azulejos, en nog veel meer producten.
+Schepen Van Eynde maakt reclame voor de jaarlijkse ‘stadsreis’ naar Blankenberge kostprijs 10 €, (men krijgt
hiervoor wel een geschenkcheque 10 €) op 5 augustus 21012.
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad
CBS 2 april 2012
-Jeugd: jeugdruimte: uitbreiding opdracht akoestisch onderzoek voor 't Bau-huis met studie van binnen-akoestiek
van het gemeenschapscentrum Troelant Sinaai.
CBS 16 april 2012
-wijkwerking: betaalbaarstelling basissubsidie aan diverse buurtcomités
-Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: Patersbos Sinaai: aanleg bospad Kleuterschool.
CBS 23 april 2012
-Feesten en plechtigheden: 11 juliviering Sinaai: Het college beslist voor de totaliteit van de optredens (inclusief
catering artiesten) tijdens de volkse viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 7 juli 2012
op de Dries te Sinaai aan Sinaai Leeft vzw een voorschot van 75 % van de voorziene subsidie van 6.000 EUR
betaalbaar te stellen.
CBS 2 mei 2012
-Administratieve dienstverlening: bevolking: sluiting deelgemeentehuizen zomervakantie. Het college gaat ermee
akkoord dat de deelgemeentehuizen van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken zullen gesloten zijn van maandag 9 tot
en met zaterdag 21 juli 2012.
CBS 5 mei 2012
-Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Sinaaidorp fase 2: Door de ontwerper werd de aangepaste
ontwerpfase 1 opgemaakt voor het rioproject Sinaaidorp fase 2. Hieruit blijkt onder andere dat de werken in hun
totaliteit mogen worden geraamd op 2.170.723,01 EUR (exclusief btw) waarvan het stadsaandeel 1.389.955,83
EUR (exclusief btw) bedraagt.
CBS 14 mei 2012
Jeugd: jeugdruimte: toekenning verbouwingssubsidie aan KLJ Sinaai
sportbeleid: bijzondere financiële tussenkomst voor Sinaai Girls
Het college beslist een toelage (met verschillende voorwaarden) te voorzien voor de Sinaai Girls zodat ze kunnen
toetreden tot de internationale BeNe-liga van het damesvoetbal.
8. Varia
Badstreetboys:
Zoals de voorbije jaren worden weer alle straten van Sinaai overlopen door onze medewerkers. De resultaten
worden binnengebracht bij Etienne tegen 15 juli.
Postbedeling:
Er zijn verschillende klachten dat de bedeling van de post niet goed loopt, blijkbaar zijn de routes veranderd.
Mensen melden dat ze hun post vroeger of later krijgen.
Schepen Van Eynde zegt dat de post heeft gereorganiseerd, dat er een uitbreiding van de toeren zijn gebeurd
maar ook dat de post problemen heeft om medewerkers te vinden. Bepaalde gebieden zouden daarom om de
twee dagen post krijgen door dit personeelstekort.
Kerkhof
Verschillende mensen zeggen dat het kerkhof er verwaarloosd bij ligt, er moet dringend een opkuis gebeuren.
Schepen Van Eynde meldt dat er opdracht is gegeven om extra aandacht te geven aan onderhoud.
Landbouw op de markt (schepen Van Eynde):
Van 17 tot 19 augustus 2012. Heel het WE kan men genieten van o.a. een bloementapijt, klein vee en andere
voorzieningen. De Grote Markt wordt omgetoverd in een grote boerderij.
Luitentuitstraat:
Tgv het bushokje op het kruispunt en de broodautomaat thv café parkeren mensen op het fietspad zodat enerzijds
het overzicht op het kruispunt beperkt wordt maar ook de fietser op rijbaan moeten rijden!
24-uur stappen voor Sofhea:
Gaat door van vrijdag 31 augustus tot 1 september 2012.

