U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 6 augustus 2013
om

20u in het DORPSHUIS Dries

Sinaai

inaai
De voorlopige agendapunten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. Voorstelling VZW Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (Ellen VAN BASSELAERE - Educatief
medewerkster)
3. Inspraak:
a. ontwerp kaderovereenkomst dorpsraden versus stadsbestuur:
b. bespreking
4. Jeugd:
a. Jeugdhuis Troelant / gemeenschapshuis: ontwerp beheersovereenkomst
b. WJS
c. varia
5. Cultuur:
a. Volksportfeesten
b. “Nazomer van Sinaai” (septemberjaarmarkt, …)
c. Heemkring den Dissel
d. Septemberjaarmarkt
e. Varia
6. Openbare werken
a. Badstreet-actie
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
8. Varia
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 4 juni 2013:
Aanwezig: E. Meul, J. Smet, A. Bogaert,E. Beirens, F. De Beleyr, E. Van Haevermaet, E. De Gendt, E. Aerssens, T. De
Beule, G. Mattheussens, J. Tansens, K. Noppe, A. De Tender, G. De Blieck, I. De Block, A. Geerinck, M. Penne, M. De
Caluwe, G. Poppe, G. Van Bossche, F. Baeyens, P. Van Bossche, L. Vlaminck, W. Vermeiren, L. Heyens, M. Creve, T.
Vercauteren, A. De Weggheleire, J. Naudts, S. Schelfaut, schepen Nachtegael, schepen Hanssens..
,
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:
- doorsturen van de vraag van de Godelievelaan aan de sportdienst Sint-Niklaas.
- Enkele mails ivm de bevlagging van Sinaai..
Inkomende post:
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-

Mail van schepen De Meester ivm RUP van de site rond het nieuwe jeugdhuis/gemeenschapshuis (zie
verslag).
Enkele mails met verontschuldigingen voor de vergadering.
Een mail van schepen Van Peteghem ivm het kermisprogramma (zie verslag)
Een mail van K. Geerts ivm nazicht van de contactadressen van de dorpsraad.
Een mail van schepen Nachtegael met het verslag van het overleg rond het fietspad Weimanstraat (zie
verslag)
Een mail van schepen Nachtegael ivm de heraanleg Luitentuitstraat (toewijzing)
Een mail met de vraag tot het vervangen van de basketringen op het pleintje van de Godelievelaan en
het antwoord van de sportdienst.
Enkele mails ivm de vergaderingen rond het beheer van het nieuwe jeugdhuis/gemeenschapshuis.
Een uitnodiging van de VZW Oost Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen voor de infodagen (zie verslag)
Mail van S. Van De Voorde ivm septemberjaarmarkt (medewerking feMma)

2. Toelichting mobiliteit en verkeer: schepen Hanssens
Toelichting schepen (hierbij de power point)
Sint-Niklaas = 73.000 ervaringsdeskundigen
Witboek:
Reacties van burgers : 164 (84 over Judoclub Troelant)
Waarvan voor mobiliteit : 44 reacties
Volgende onderwerp : 14 reacties
21 reacties mbt de ‘eigen’ straat
Veiligheid in cijfers
2010
427
0
427

2011
402
2
404

2012
407
3
410

ongevallen met gewonden
ongevallen met doden
totaal
• 2012: 486 gewonden
• Waarvan 35 zwaargewonden
• 9% alcohol !!! En slechts 1,2% snelheid!!!!
• 42% slachtoffers < 24 jaar
• 34% fietsers, 27% autobestuurders
Prioriteiten witboek 2013-2018
• Vlotte doorstroming doorgaand verkeer rond de stad
• Goede bereikbaarheid van de stadskern
• Leefbaar/veiliger maken van straten
• Actief promoten van andere, duurzame en veilige mobiliteit
• Scheppen van aantrekkelijke en veilige omgeving en wegen voor zachte weggebruikers, m.n. fietsers
• Doorgaand verkeer weren uit dorpskernen
• Aandacht voor veiligheid in schoolomgevingen!
Veiligheid: Oplossingen?
• Begin bij jezelf: defensief, zichtbaar, goed en veilig materiaal, respecteer de regels! Sensibilisering!
• Handhaving (politie)
– Logisch snelheidsplan
– Snelheidscontroles
– Fout en onveilig parkeren
• Infrastructuur en comfort
– Leesbaarheid van de weg (master structuurplan)
– Normatief kader voor voetpaden en fietspaden
– Signalisatie
– KEUZES MAKEN!!
(B.v. Driegaaienstraat)
Veiligheid: Begin bij jezelf
• Activiteiten school
- Fietsexamen
- Fietscontroles
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- Verkeersweek
- Verkeersopvoeding (als deel van het lessenpakket)
- Informatieacties voor (groot)ouders: schoolkrant
Veiligheid: Handhaving
Politiecontrole: 3 domeinen
 Snelheid
 Asociaal, gevaarlijk en hinderlijk parkeren
 Wegobstructies
Veiligheid: infrastructuur
1. Normatief karakter wegenaanleg (min.ruimte voetgangers en fietsers)
2. Snelheid moet leesbaar zijn
3. Begin regime – eind regime
4. Fietsroutes vervolledigen/aansluiten/knelpunten verwijderen
5. Comfort verhogen
6. Aandacht voor parkeren
Schoolveiligheid: infrastructuur en comfort
– Schoolomgevingschaos/piek
– Geen of te weinig parkeerplaats
– Misbruik ‘kus en rij’
– Signalisatie
– Alternatieve vormen promoten (fietsrij)
– Oplossen gaten in bovenlokale Fietsroutes
– Zachte doorsteken
– Aanraden fietsaanrijroutes
– Fietsstraten?
Schoolveiligheid: SAVE Charter
1. Wase Schoolroutekaart
2. Feestbussen zowel voor grote als kleine evenementen (o.a. Openluchtfuif)
3. Kindvriendelijke publieke ruimte
4. Hoog handhavingniveau (handhaving en scholencharter)
5. SAVE-charter opnemen in mobiliteitsplan
6. Actief sensibilisatie- en educatiebeleid
7. Opvang verkeersslachtoffers
De veiligheidsparadox
Van chaos naar orde door ingrepen in de verkeersinfrastructuur en handhaving
Andere maatregelen:
• Fietsstraten
• Slagboom
• Parkeerverbod
• …
Geïsoleerde maatregelen kunnen maar principe van afwenteling kan niet!

Toepassing op Sinaaidorp
• ‘poorten’
•
Snelheidspoorten
•
leesbare weg (werken met kleuren!)
•
duidelijke, ruime fietsknooppunten
•
normatief karakter voetpaden en fietspaden
•
bewaren dorpsgezicht
Andere dossiers
• Weimanstraat
•
Zwaanaardestraat
Plaatsbezoek aan Sinaai
• Plaatsbezoek 21 maart 2013: schoolomgeving Sinaai + dorpskern
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•
•
•
•

Gebreken aan signalisatie vastgesteld tijdens het plaatsbezoek werden reeds hersteld door de
signalisatiedienst
Slechte staat van het wegdek, fiets- of voetpad werd doorgegeven aan de dienst openbare werken
Aanpassen signalisatie
Aandacht voor de fietser

Sint-Niklaas fietst en verder …
• Actie’s:
– Rondetafel op 21 september 2013
– Laadpunten voor elektrische fietsen
– Met belgerinkel naar de winkel
– Startevenement in de week van de mobiliteit
– Openbare fietspompen
– Promotiecampagne: meer mensen op de fiets
• Slogan
• Sensibilisering: stad, school, organisaties middenveld …
Verder …
• Normatief karakter fietspaden respecteren voor nieuwe of heraanleg
• Fietsroutes verknopen (bv fietsroute Lokeren – Sint-Niklaas aansluiting Westerplein)
• Kleine irriterende knelpunten wegwerken
• Fietsbewegwijzering
• Handhaving op hinderlijk en gevaarlijk parkeren
Actie’s naar aanleiding van het overleg met de bevoegde diensten in januari.
-Parkeerplaatsen t.h.v kerkhof (Edg.Tinelstraat) blijven behouden, er worden wel parkeervakken geschilderd
=> hierdoor daalt de snelheid.
-Parkeren in straatje voor school Vleeshouwersstraat (inrit naar sportterreinen) is nog in overleg.
-Parkeren in de Vleeshouwersstraat thv buurthuis/school max.15 min op vraag vanuit de handelaars!
-Voor de zichtbaarheid op fietspad naar boskapel t.h.v de haag komt een oplossing in overleg met de
eigenaar.
-Leebrugstraat leent zich niet tot snel verkeer, momenteel geen overgangsmaatregelen.
-Luitentuitstraat: normen verkeersplateau’s zijn veranderd waardoor ze lager zijn en “amper” voelbaar!
Bedoeling is om ze toch te leggen om een signaal te geven! Andere maatregelen hebben ook voor- en
nadelen.
-De aanleg van een extra zebrapad aan de school zal ter plaatse en in overleg met de school bekeken
worden.
-de kasseien liggen heel slecht thv kruispunt Pastorijstraatje/Tinelstraat.
Er wordt volgende maand een studiebureau aangesteld dat begin 2014 een raamwerk voor aanpassingen
opstelt.
3. Bad-Street-actie:
Afspraken ivm inventarisatie worden gemaakt. De inventaris wordt verwacht tegen 31 juli bij Etienne.
4. Reactie op inspraak Witboek OCMW (M. Nachtegael):
In antwoord op de opmerkingen van de dorpsraad meldt het OCMW dat in hun beleidsplan heel veel belang
hechten aan de verschillende samenwerkingsvormen op het gebied van sociaal beleid in de stad.
In het luik rond ‘sociale dienstverlening en woonzorg voor senioren’ in het witboek formuleert het OCMW hun
visie met de daaraan gekoppelde beleidsdoelstellingen, zoals informatie en dienstverlening aanbieden op een
laagdrempelige manier, samen met de stad een coherent lokaal sociaal beleid voeren en in overleg met het
maatschappelijk middenveld en gebruikers een lokaal armoedeplan uitwerken, gepaste vorming en/of
opleiding zoeken voor kwetsbare groepen en voor hen kansen creëren op tewerkstelling, …
Ivm woonzorg voor senioren wordt een nieuw zorgstrategisch plan opgesteld met aandacht voor het principe
van “woonzorgzones”. Hieraan worden actieplannen gekoppeld. Voor Sinaai moet er een concrete invulling
gegeven worden aan de vrijgekomen ruimte door het verdwijnen van het woonzorgcentrum. Dit zal gebeuren
ism dorpsraad, sportverenigingen, KLJ en het private woonzorgcentrum.
Als eerste initiatief werd een architect aangesproken om te bekijken of het oude gebouw kan omgevormd
worden naar 17 appartementen. Nagegaan wordt wat dit zal kosten, wat in de plaats kan komen,of aanbouw
van nieuwe bejaardenwoningen mogelijk is, …
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Bedoeling is om op de site o.a. een lokale antenne van het dienstencentrum te voorzien, …. (momenteel zijn
er reeds zitdagen in het huidige OCMW-rusthuis)
+De aanpalende woningen aan het deelgemeentehuis worden gerenoveerd. Nieuw feit is dat taverne De Ster
wordt verkocht mogelijks, samen met het aanpalende huis.
+Begroting stadsbestuur: In juni worden de budgetwijzigingen besproken (eind 2012 is een voorlopige
begroting goedgekeurd) en het budget vastgelegd met enkele aanpassingen. Mogelijk is er ruimte voor
bouwen ruimte voor judoclub Troelant (236.000€ wordt voorzien).
De beleidsplannen voor 2014 – 2019 worden eind 2013 goedgekeurd.
+Als werken aan Luitentuit toegewezen zijn zal er een openbare vergadering zijn voor de inwoners.
5. Info Trage Wegen Belsele: voorzitter F. De Beleyr
De “Raaklijn” heeft alle trage wegen in Belsele geïnventariseerd nl. 36 wegels.
Van elke wegel werden verschillende foto’s gemaakt die worden gebruikt op het door “Raaklijn” opgerichte
digitaal platform.
Via internet Explorer kan men dit platform consulteren op www.deraaklijn.be , met de bedoeling dat je met een
soort “Street-view” elke wegel thuis kan bekijken.
Etienne VH stelt op de vergadering het platform voor.
De vergadering feliciteert de medewerkers van ‘De Raaklijn’ met hun prachtig werkstuk. Aan iedereen om het
te bekijken!!
Info schepen De Meester ivm trage wegels in Sinaai:
“Wat de uitvoering van het Trage wegen plan betreft: hier moeten we inderdaad dringend werk van maken!
Vrijdag 7/6 staat er een overleg gepland met de dienst landbouw/patrimonium. Hierin willen we ook afspreken
welke wegen prioritair kunnen behandeld worden. Hopelijk spoedig meer informatie!”
.

6. Jeugd:
 Jeugdhuis Troelant
+Algemene vergadering Troelant: Raf Demeurecie stopt als voorzitter en wordt opgevolgd door Renate
Vercauteren. De algemene vergadering telt verschillende nieuwe leden.
+Nieuwbouw: er is nog een technisch overleg gepland o.a. over de toegankelijkheid.
Het stadsbestuur bekijkt hoe de beheersovereenkomst er uit zal zien, er zijn enkele voorstellen (gebouw in
twee delen, instuif door Troelant en andere door gemeenschap laten beheren).
De nieuwbouw zal tegen mei 2014 klaar zijn, de opening wordt in september 2014 gepland.
+Wat het RUP betreft: Het stadsbestuur heeft ondertussen het schattingsverslag ontvangen en heeft beslist
dat er aftastende gesprekken mogen starten met de eigenaars om te kijken of ze bereid zijn tot verkoop in der
minne. Zo niet moet het bestuur overgaan tot onteigening. Deze gesprekken moeten afgerond zijn tegen
september zodat het bestuur dan weet waar het staat en in functie van de meerjaren- en budgetbesprekingen
van september rekening kan bekijken hoever ze budgettair kunnen gaan voor de verwerving.
De Troelantfeesten gaan door op 21 september 2013 in het Wijnveld.
.
 WJS: /
7. Cultuur:
a. Kermis Sinaai
Zaterdag 13 juli:
Traditioneel volksfeest in het kader van de kermis op de Dries in Sinaai
20.00 uur : Feestoog (muzikaal kabaret met Rembert De Smet en Peter Merckx)
21.00 uur : Guido Belcanto & groep
23.00 uur : rustige muziek
01.00 uur : einde
Organisatie : Dorpsraad Sinaai (vzw Sinaai Leeft) en diverse verenigingen i.s.m. de stad Sint-Niklaas
Zondag 14 juli:
16.00 – 17.30 uur Bobo’s Bibedi Babedi Boe show
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20.00 – 22.00 uur: optreden van de plaatselijke groep ‘Zero Dinero’, met gastoptreden van Alana Dante op
podium tegenover café De Climax
Maandag 15 juli: Op overdekt podium op de Dries
20.00 - 21.15 uur: Abba4U.
21.45 - 23.00 uur: Cleymans & Van Geel.
23.15 uur: vuurwerk
b. Heemkring Den Dissel
Geen bijkomend nieuws.
c. Septemberjaarmarkt
Er is een overleg geweest met de bevoegde schepen A. Charlier: men wil het aantal jaarmarkten beperken en
zo zal er ook voor Sinaai maar 1 overblijven. Daarom de vraag of de jaarmarkt in september nog moet
doorgaan, vanuit de stad zal er voor de randanimatie geen geld meer beschikbaar zijn (500 euro). De animatie
op de Dries gebeurde steeds vanuit de Dorpsraad (vzw Sinaai Leeft), die zelf ook 500 euro bijpaste. Nu er
geen steun vanuit de stad komt, stelt de vraag zich of dit nog haalbaar is. Moet een comité opgericht worden
voor organisatie? Wie trekt het? Wie doet de omkadering? Er is een werkvergadering in juni gepland waarop
personen die mee de kar willen trekken welkom zijn. J. Tansens stuurt de uitnodigingen.
In augustus komt dit punt terug op de agenda.
d. Varia
Kerkhof: Perk A werd aangelegd en op perken D en E is gespoten tegen onkruid, later worden deze ingezaaid.
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
Schepencollege 06052013
- voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van fietspaden op het grondgebied van de deelgemeente Sinaai
tijdens de maanden januari, februari en maart 2013 werd 2.504,25 EUR betaald.
- Begraafplaats: Er werden voor de heraanleg van de oude begraafplaats Sinaai 6 kg
wildebloemenzaden geleverd.
9. Varia
-Geen.
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