U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering
van de Dorpsraad op DINSDAG 1 oktober 2013
om

20u in het DORPSHUIS Dries

Sinaai

inaai
De voorlopige agendapunten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. toelichting bij de toekomstplannen van de OCMW-site in de Vleeshouwersstraat
3. Inspraak:
a. Verslag overleg schepen Henne (stadsbestuur):
b. bespreking
4. Jeugd:
a. Jeugdhuis Troelant
b. WJS
c. varia
5. Cultuur:
a. Hervorming Cultuurraad
b. Evaluatie Volksportfeesten
c. Eerste nabespreking “Nazomer van Sinaai” (septemberjaarmarkt, …)
d. Heemkring den Dissel
e. Varia
6. Openbare werken
a. Opvolging Luitentuitstraat
7. Sociaal:
a. 11.11.11-actie
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
9. Varia
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 6 augustus 2013:
Aanwezig: J. Smet, E. Meul, E. Beirens, M. Tollenaere, E. De Gendt, E. Aerssens, J. Van Daele, G. Mattheussen, A.
Geerinck, I. De Block, S. De Bleser, A. De Tender, J. Naudts, A. Stremersch, W. Vermeiren, S. Durinck, R. Laureys, H.
Vercammen, J. Van Puyvelde, J. Tansens, W. Heymans, S. Schelfaut, schepen M. Nachtegael.
Pers: S. Luyckx.

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.
Het secretariaat verontschuldigt zich voor het feit dat niet iedereen een verslag in zijn bus heeft gekregen.
Opvolging: /
Uitgaande post:
-
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Inkomende post:
- oproep evaluatieavond Trage Wegen op donderdag 5 september 2013 in de Kouter, Koutermolenstraat
8b te 9111 Belsele om 20u.
2. Voorstelling VZW Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (Ellen VAN BASSELAERE Educatief medewerkster
Sinds de start van het project “DORP in ZICHT” in 2001 hebben in Oost-Vlaanderen een 23-tal
bewonersgroepen de methodiek toegepast. In de beginjaren was de methodiek in haar toepassingen vooral
gericht op de realisatie van concrete verzuchtingen van bewoners, maar de laatste jaren is de aandacht
steeds meer komen te liggen op duurzame betrokkenheid van bewoners bij gemeentelijk beleid voor die
dorpen. Mede daardoor hebben een groot deel van de bewonersgroepen die de laatste jaren zijn opgericht
een permanent karakter aangenomen, al dan niet onder de vorm van een bewonersplatform of dorpsraad.
Tijdens de bijeenkomsten van DORP inZICHT groepen in 2009 en 2010 is gebleken dat er bij die groepen een
grote nood is om van elkaar te leren en daardoor de eigen praktijk te verrijken, maar ook om door bundeling
van krachten en vanuit de eigen werking stem te geven aan de noden en behoeften van landelijk gebied en
haar inwoners. Bij de eerste bijeenkomsten in het kader van het project “Naar een Oost-Vlaamse Vereniging
Dorpsbelangen” werden ook bewonersgroepen betrokken die géén DORP inZICHT bevraging hebben
uitgevoerd, maar wel op een andere manier actief zijn rond de leefbaarheid van hun eigen buurt. Ook bij die
groepen bleek er een grote nood te bestaan om van elkaar te leren.
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw is begin 2013 opgericht door en voor bewonersgroepen
(dorpsraden, bewonersplatformen, wijkcomités...). De vzw wil bewonersgroepen uit Oost-Vlaams landelijke
gebied informeren, inspireren, ondersteunen, samenbrengen, hun belangen behartigen... kortom er zijn voor
het platteland en haar bewoners.
Doelstellingen
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen heeft de ambitie om volgende rollen op zich te nemen:
-uitwisselen van kennis, praktijken en ervaringen tussen bewonersgroepen onderling, betrokken besturen
onderling en bewonersgroepen en besturen bevorderen;
-informeren van lokale bewonersgroepen over thema’s en actualiteit (bvb. nieuwe subsidieoproepen) die hen
aanbelangen;
-inspireren van lokale bewonersgroepen, zoals bijvoorbeeld goede praktijken van andere groepen in binnenen buitenland;
-ondersteunen van lokale bewonersgroepen, lokale en regionale projecten en processen;
-behartigen van de belangen van landelijke kernen in Oost-Vlaanderen en hun inwoners;
-meehelpen aan het uittekenen van lokaal, provinciaal en Vlaams plattelandsbeleid vanuit de ervaring van
bewoners.
De vraag is om de verwachtingen op te lijsten om op maat studiedagen te kunnen organiseren.
Volgende studiedagen:
Donderdag 26 september in ‘t Kasteeltje Denderleeuw en maandag 7 oktober in de Sint-Catharinakerk
te Sinaai vinden de nieuwe vormingsbijeenkomsten, georganiseerd door de Oost-Vlaamse Vereniging
Dorpsbelangen, plaats. Om 20u wordt u vriendelijk onthaald, waarna om 20u10 de spreker een toelichting
geeft over het thema van de avond gevolgd door een bespreking. Om 21u30 sluiten we af met een
netwerkmomentje en wordt een drankje aangeboden.
- De bijeenkomst op donderdag 26 september handelt over de dorpsbibliotheek. .
- Op maandag 7 oktober vindt een bijeenkomst plaats over de toekomst van de parochiekerk.
Onvoldoende gebruikte parochiekerken hebben misschien wel een toekomst in medegebruik,
nevenbestemming of herbestemming. Jan Jaspers van CRKC geeft hierover een toelichting en zal u
kunnen inspireren met verschillende voorbeelden. Hijzelf vindt dat in dit hele discours de verandering
van onderuit moet komen. Gemeentebesturen en kerkfabrieken moeten dus zelf met oplossingen
komen voor het beheer van hun parochiekerken. Daarbij moeten zij de bewoners natuurlijk betrekken.
Deze bijeenkomst kan hierbij een goede start zijn.
Inschrijven voor deze bijeenkomsten is gratis en kan via info@dorpsbelangen.be met vermelding van naam,
bewonersgroep/organisatie en de data/datum van de bijeenkomst die u zal bijwonen.
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3. Inspraak:
a. ontwerp kaderovereenkomst dorpsraden versus stadsbestuur:
De tekst hieronder is een ontwerpnota die ter bespreking voorligt, als je hierover opmerkingen hebt, geef deze
door aan het secretariaat van dorpsraad Sinaai op dorpsraad@sinaaileeft.be
Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten
1.Deze afsprakennota regelt de modaliteiten voor de samenwerking tussen de stad en de dorpsraad inzake
participatie en inspraak, overeenkomstig art. 199 van het gemeentedecreet.
2.De dorpsraad neemt in de statuten en/of het huishoudelijk reglement bepalingen op over de samenstelling,
de representativiteit, de toegang tot de dorpsraad, de werkwijze en de frequentie van vergaderen.
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn van de stuurgroep of het dagelijks bestuur van de dorpsraad; ze
kunnen wel aanwezig zijn op de vergaderingen van de dorpsraden, met een informatieve rol.
3.De stad vraagt de dorpsraad om advies over alle dossiers die een impact hebben op de
dorpsgemeenschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de bindende termijnen en de doorlooptijd van het
administratieve dossier. De adviesvraag gebeurt waar mogelijk in een vroegtijdig stadium van de
beleidsontwikkeling, namelijk wanneer er een beleidsvoornemen voorligt of bij de start van de
beleidsvoorbereiding. De dorpsraad heeft het recht om op eigen initiatief ook over andere beleidsdossiers
advies uit te brengen.
4.Er is geen systematische afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen naar de
vergaderingen van de dorpsraad, maar het bestuur staat wel open voor vragen tot toelichting rond een
specifiek agendapunt. Hiertoe neemt de adviesraad rechtstreeks contact op met de mandataris of ambtenaar.
5.Tevens stimuleert de stad de deelname van de leden van de dorpsraad aan andere lokale advies- en
inspraakorganen, zodat de leden van dorpsraad goed geïnformeerd zijn over het sectoraal beleid.
Hoofdstuk 2 Ondersteuning van de dorpsraad
Om de dorpsraad te ondersteunen in haar taak als inspraakorgaan voorziet de stad:
1.jaarlijks een werkingstoelage voor de dorpsraad in het budget. De aanwending van het budget wordt
voorgelegd aan de dorpsraad en aan het college van burgemeester en schepenen;
2.contactpersoon: indien de dorpsraad daaraan behoefte heeft, duidt de stad een ambtenaar aan die fungeert
als vast aanspreekpunt en als link tussen dorpsraad en stadsbestuur;
3.materiële en logistieke steun: gratis gebruik van stedelijke vergaderlokalen, didactisch materiaal en
apparatuur voor algemene vergaderingen, dagelijks bestuur en werkgroepen.
Hoofdstuk 3 Informeren van de dorpsraad
1. Om de dorpsraad in de gelegenheid te stellen haar taak als advies- en inspraakorgaan op een behoorlijke
wijze te kunnen vervullen, brengt de stad de dorpsraad tijdig en zo volledig mogelijk op de hoogte over de
voortgang met betrekking tot de belangrijke dossiers voor de deelgemeente. Om hiertoe bij te dragen heeft de
stad minimaal één maal per jaar een overleg met de dorpsraad om de grote lijnen van het beleid toe te lichten.
De dorpsraad neemt het initiatief om dit overleg op de agenda te plaatsen.
2. Zowel bij adviezen op vraag van het bestuur als bij adviezen op eigen initiatief kan de dorpsraad
beschikken over alle relevante en beschikbare informatie die vereist is voor het opstellen van dit advies.
Hiervoor:
•voorziet de stad de nodige informatie en documenten telkens zij de dorpsraad om advies vraagt. De
informatie wordt verstrekt alvorens beslissingen genomen worden in de gemeenteraad of het college van
burgemeester en schepenen, tenzij er belemmeringen zijn zoals vermeld in hoofdstuk 1;
•brengt de stad de dorpsraad op de hoogte van de randvoorwaarden met betrekking tot het advies: wat
vaststaat en niet meer veranderd kan worden, voorwaarden met betrekking tot het advies, de uiterste datum
van inlevering van advies, etc.;
•beantwoordt de stad schriftelijke verzoeken om informatie binnen twee weken. Het lokaal bestuur bezorgt de
gevraagde informatie schriftelijk aan de dorpsraad. Indien deze informatie niet mag worden vrijgegeven deelt
het lokale bestuur mee welke de wettelijke bezwaren zijn tegen de bekendmaking.
Hoofdstuk 4 Het uitvoeren van de adviestaak door de dorpsraad
Om via haar taak als inspraakorgaan een zo groot mogelijke meerwaarde te betekenen voor het lokale beleid,
verbindt de dorpsraad zich ertoe:
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1.op geregelde momenten de stad schriftelijk te informeren over de werkzaamheden in de schoot van de
dorpsraad. Zij doet dit door de agenda van de vergaderingen en de verslagen te bezorgen aan de stad;
2.de adviezen op vraag van de stad of op eigen initiatief steeds schriftelijk te bezorgen.
De adviezen bevatten een geargumenteerd standpunt; zij vermelden op welke wijze het advies tot stand is
gekomen en welke betrokkenen en/of deskundigen geraadpleegd werden;
3.de adviezen op vraag van de stad te bezorgen vóór de gevraagde inleveringsdatum. Wanneer dit niet
haalbaar is, wordt dit gecommuniceerd naar de stad;
4.mee te werken aan alle andere inspraakinitiatieven (hoorzittingen, enquêtes …) van de stad in het kader
van stedelijk beleid.
Hoofdstuk 5 Het behandelen van adviezen door de stad
1. De stad biedt de dorpsraad de mogelijkheid om elk jaar in het voorjaar suggesties van acties voor het
volgende jaar te formuleren, ter voorbereiding van het meerjarenplan en het budget voor het volgend jaar;
2. De stad verbindt zich ertoe om, telkens wanneer de dorpsraad een advies overmaakt:
-binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het advies, een
schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het advies te geven of dit te bespreken op een vergadering van de
dorpsraad. Als dat niet haalbaar is, laat de stad weten binnen welke termijn een definitieve reactie op het
advies mag verwacht worden;
-de adviezen van de dorpsraad toe te voegen aan het dossier dat ter behandeling wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de betreffende gemeenteraadscommissie of
andere instanties – indien van toepassing.
Hoofdstuk 6 Informeren van alle betrokkenen en communiceren met het werkveld en alle betrokkenen
Met het oog op een goede communicatie nemen de dorpsraad en de stad de nodige initiatieven om geregeld
extern te communiceren over het beleidsdomein. Zij doen dit via de beschikbare kanalen (bv. vergaderingen
van de dorpsraad of de stedelijke en lokale communicatiekanalen).
Hoofdstuk 7 Wijzigingen samenwerkingsovereenkomst
1.Wijzigingen aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn mogelijk na overleg en bij akkoord van alle partijen.
2.De dorpsraad legt de afsprakennota voor aan haar leden voor ze bekrachtigd wordt in de gemeenteraad..
b. bespreking
Discussie met een aanwezige ivm zaken die mis gelopen zijn bij vroegere afspraken met het stadsbestuur,
ivm met zaken die niet terug te vinden zijn op de website van de stad, ivm de onduidelijke structuur van het
stadhuis waardoor je steeds wordt doorgestuurd maar de bewuste informatie niet te pakken krijgt.
Opmerking: Als dorpsraad willen we vooruit kijken en niet achteruit en ons dus niet focussen op zaken die in
het verleden gebeurd zijn.
De vergadering gaat akkoord om deze overeenkomst af te sluiten met het stadsbestuur.
4. Jeugd:
a. Ontmoetingscentrum/Jeugdhuis Troelant: ontwerp beheersovereenkomst
Weergave power point presentatie.
Voor wie is het OC daar?
-het brede verenigingsleven te Sinaai
- speelplein Spenoazi
- JOC Troelant
- dorpsraad Sinaai
Voor wat is het OC daar?
-organiseren van diverse activiteiten in de polyvalente zaal
- organiseren van jeugdverenigingfuiven en activiteiten (max. 25 per jaar)
- het houden van een speelpleinwerking
- het organiseren van een instuif
- mogelijkheid om te vergaderen met de lokale vereniging
Plan OC:
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Wie doet het beheer?
zal gebeuren door het cultuurcentrum in samenspraak met de dorpsraad, JOC Troelant, speelplein Spenoazi
en werkgroep jeugd Sinaai in een “gebruiksoverleg”.
Wat willen we daar allemaal?
-Degelijk ingerichte toog (incl. doorgeef frigo’s, koeling, tapkranen, pompbak, opbergsysteem voor bierbakken,
opbergkast voor glazen, steekkar,…)
-250 stoelen / 30 tafels (1m20 x 80)
- Mobiel podium (6m x 6m) / 1 meter hoog
- Afgewerkt sanitair
- Afgewerkt kuiskot
- Degelijke fietsenparking
- Afgewerkte muurbescherming
- Inrichting buitenomgeving
- Vaste lichtbrug
- Degelijke ladder – trap – kleine stelling
- Beamer en scherm
Wat doen we zelf?
SPW Spenoazi: inrichting berging
JOC Troelant: inrichting instuif
Iemand doet het voorstel om contact op te nemen met Eeklo, daar is recent een nieuw jeugdhuis in gebruik
genomen sinds 2012.
Opgemerkt wordt dat de ontsluiting van de site en het parkeerprobleem aandachtspunten zijn, zeker nu er niet
meer geparkeerd mag worden in de straat ter hoogte van kantine FC Herleving Sinaai.
Er moet creatief gezocht worden achter parkeerplaatsen, maar waar?
b. WJS: /
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c. Varia:
Speelplein: deed deze zomer een “volle-dag-werking” als proefproject => wordt later geëvalueerd maar lijkt
erg positief.
5. Cultuur
a. Sinaai Kermist (13/07)
Evaluatie is nog niet doorgegaan.
Opmerkelijk: ondanks de samenwerking met de stad was dit evenement niet gekend bij de politie!
Korte bespreking: men vond het een goed programma, het eerste optreden (Feestoog) kwam wel minder tot
zijn recht op een groot podium, Guido Belcanto was een succes en heeft veel volk gelokt.
b. Volksportfeesten (23 – 24/08)
Het wordt een traditionele editie met 17 ploegen (Dorp is op het laatst afgevallen).
Op 11/8 is de vergadering met de tappers gepland en op maandag 12/8 de voorstelling van de proeven voor
de ploegkapiteins.
c. “Nazomer van Sinaai” (septemberjaarmarkt, …) 28 – 29 september 2013
Septemberjaarmarkt: Eind juni was er een eerst bijeenkomst om de planning en de omkadering te bespreken.
Er werd gekozen om dezelfde activiteiten aan te bieden als in 2012.
Er is een brief verzonden naar het stadsbestuur ivm de subsidie. Ondertussen is de subsidie van 2012 gestort
en is er bericht gekomen dat de subsidie van 500 € voor 2013 is goedgekeurd.
De vraag blijft of de standhouders van de rommelmarkt mogen parkeren op de Dries (blijft onduidelijk maar in
de zomer stond de Dries wel regelmatig vol wagens tijdens de wielerwedstrijden!!).
Kunst uit Sinaai:
plastische kunst: tentoonstelling KUS + werken van de leerlingen van de Sinaaise lagere
scholen in de st. Catharinakerk Sinaai
Muziek: concert met Mannenkoor Gaudeamus en poëzie op zondagnamiddag om 15u in
de St; Catharinakerk Sinaai.
Leerlingenconcerten (stedelijke academie Sinaai) op zaterdag om 13u30 in de
Kerk
Heemkring “Den Dissel”: 190 jaar onderwijs in Sinaai 1823 – 2013: tentoonstelling in “het Dorpshuis”
d. Heemkring den Dissel
Geen bijkomende zaken (zie vorig verslag)
e. Varia /
6. Openbare werken:
A: Badstreet-actie
Via foto’s werden de heikele punten en de recent aangepaste situaties overlopen (waarvoor dank aan
Jacques).
Dit gaf aanleiding tot een discussie over het “wildparkeren” in de Edg.Tinelstraat, rond de Dries, op het
grasplein Dries, … waarbij plots het voorstel kwam “om aan de verkeersdienst te vragen dat de mobiele
brigade 3x per week langs komt om te verbaliseren!!!!!”.
B:Luitentuitstraat:
De werken in de Luitentuitstraat zijn nog niet opgestart. Men merkt op dat het definitieve plan nog niet gekend
is. Schepen Nachtegael neemt contact op met zijn collega ivm de stand van zaken.
7. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad:
/
8. Varia
-Er is een oplossing voor de judo-club => er wordt bijgebouwd aan de sporthal ‘Ter Beke’
- Ondertussen is de haalbaarheidstudie van de OCMW-site gebeurd. Deze wordt besproken op de volgende
raad. De gegevens worden meegenomen in de toekomstig plannen. De voorstellen van de OCMW-raad zullen
op een van de volgende Dorpsraadsvergaderingen besproken worden.
-Doorgeven aan het meldpunt
+ slecht onderhoud van de Sinaaidorp (verzakte dalstenen in het voetpad + stenen weg in de rijweg)
+ Bomen (overhangende taken) over straat thv FC Herleving Sinaai.
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