U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 5 februari 2013
om

20u in het DORPSHUIS Dries

Sinaai

inaai

We wensen u en uw familie een gelukkig en actief 2013.
U wordt na de vergadering uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink, u
aangeboden door de VZW ‘Sinaai Leeft’..
Graag tot dan.
Het secretariaat.
VERSLAG van de vergadering van 4 december 2012:
Aanwezig, schepen Van Bellingen, schepen Nachtegael.
.
Pers: S. Luyckx (Het Nieuwsblad).

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: /
.
Uitgaande post:
- /.
Inkomende post:
- Info i.v.m. gebruik Dorpshuis
- Info i.v.m. veranderingen op het Tinelkerkhof (zie punt 3).
2. Jeugd:
a. Jeugdhuis Troelant:
-Troelant krijgt een vaste medewerker, men is volop bezig met de sollicitaties.
-Jeugd geeft de laatste tijd geen problemen meer in Sinaai volgens Wouter, eerder problemen met volwassenen zoals
bij de kerstmarkt..
b. WJS: /
3. Tinelkerkhof:
Wouter bedankt alle medewerkers in de werkgroep en is blij met de start der werkzaamheden en de visie.
-Carla legt ons verder de stand van zaken uit (via powerpointvoorstelling)
+Herstel van de slechte graven zal gebeuren in 2013-2014.
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+Bij het plan dat voorgelegd is zien we bij plan één te veel bomen, vandaar plan twee (zie tekening) met minder
bomen ( reeds bestaande bomen blijven behouden ). Dit tweede voorstel wordt voorgelegd, maar is nog niet definitief
goedgekeurd.

Info bij plan:
Donkergroene kringen: nieuw te planten bomen
Donkergroene lijnen aan buitenkant + rond fietsberging en geestelijken: bestaande of nieuwe hagen
Donkergroene lijnen langs hoofdpad (voor kerk): bodembedekkende vaste planten
Lichtgroene vlakken: intensief gemaaide graspaden (achteraan voor fietspad: grindgazon)
Donkere groene vlakken: extensief gemaaide grafvelden (max. 2x per jaar – voorzien rond 15 juni en
september). Om een lange bloeiperiode te bekomen worden deze velden ingezaaid met kruidenmengsels
Toekomst:
Het inzaaien van eenjarige akkerkruiden (klaproos, korenbloem,…) zal regelmatig herhaald worden om
uitbundige bloei te behouden;
Er zijn geen groepen van struiken opgenomen in het ontwerp om een overzichtelijk geheel te bekomen;
Later: eventueel nog toevoeging van enkele typische begraafplaatsplanten (coniferen)
De bedoeling is dat er veel gras en kruid komt, dat tweemaal per jaar gemaaid wordt, rond 15 juni en in september.
Definitieve beplanting komt tegen mei 2013.
Er kan een voorstel gemaakt worden aan de concessiehouders om hun graven te laten herstelen in groep, dit kan
eventueel door de werkgroep van de dorpsraad opgevolgd worden.
Kerkhof wordt zeker geen parking.
Mensen moeten leren omgaan met het hoog gras en het (on)kruid.
Het achterste pad dat reeds voorzien was om te verharden, zou na samenspraak niet meer verhard worden. Niemand
zou daar gebruik van maken..
4. Veiligheid en verkeer:
-Theo meldt enkele gevallen van inbraken waar op dit ogenblik onderzoek naar gebeurt.
-Belangrijk is ook dat verblijfsgroepen in Sinaai ( in jeugdverenigingslokalen ) enkel maar mogen verblijven in erkende
-Het is wenselijk dat aan het kruispunt van Dries, Sinaaidorp en Edg.Tinelstraat bij het uitrijden van de Edg.Tinelstraat
haaietanden op het wegdek geplaatst worden. De verkeerstekens in de Edg.Tinelstraat zijn moeilijk te zien in de
omgeving. Sommige mensen nemen daar dan ook verkeerdelijk voorrang van rechts.
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5. 11.11.11-actie 2012.
11.11.11 2012 gaat voor een ambitieus klimaatbeleid”
Op onze “Solidariteitsbrunch” zijn 131 personen langs geweest die genoten van een gezellige en uitgebreide maaltijd.
In het WE van 11 november trokken onze vrijwilligers door de straten van Sinaai om huis aan huis de bijdragen op te
halen. De resultaten zijn in onderstaande tabel te zien.
deur aan
deur 2012
Sinaai omhaling

2.906,79 €

Sinaai Brunch

1.323,56 €

totaal
Algemeen totaal

4230,35 €

overschr. In
enveloppe

Via rekening
Sint-Niklaas

deur aan
deur

overschr. In
enveloppe

rekening
Sint-Niklaas

2012

2012

2011

2011

2011

130,00 €

1.935,00 €

3.046,45 €

310,00 €

1.390,00 €

1.463,51 €
130 €

1935 €
6295,35 €

6209,96 €

Wanneer we het totaal voor Sint-Niklaas 26.124 € verminderen met de 8.500 € subsidie van de stad, dan zien we dat
Sinaai goed is voor 35 % van de inkomsten van Sint-Niklaas.
-We danken de mensen die hun bijdrage hebben gedaan, maar verontschuldigen ons tevens dat er waarschijnlijk
mensen de kans niet hebben gehad een omslag in te vullen, bij gebrek aan medewerkers.
-We brengen een speciale dank aan Stephaan en Annemie die zich daar 300 % voor inzetten.
In naam van de Derde Wereld: hartelijk dank voor uw steun!!
6. Varia
- Gebruik Dorpshuis:
-KVG had op 25.11 een Sint-Niklaasfeest in het gemeenschapshuis op de Dries, maar ze zaten in de kou. Om
bezuinigingsredenen wordt de verwarming op een minimum geplaatst tijdens het weekend. Blijkbaar kan men deze
regeling niet omzeilen. Er wordt naar aanleiding van dit incident een knop geplaatst die het mogelijk maakt om de
verwarming een aantal uren extra te laten werken.
-Blijkbaar is daar ook nog de stroom uitgevallen en zat men helemaal in het donker. Eigenlijk onbegrijpelijk dat in een
openbaar gebouw geen noodverlichting aanwezig is.
-Het zou handig zijn dat er een soort handleiding gemaakt wordt voor de werking van de geluidsinstallatie in
combinatie met de beamer.
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