U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering

DINSDAG 6 juni 2017
om 20u in het DORPSHUIS Dries Sinaai

van de Dorpsraad op

inaai

De voorlopige agendapunten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. 2de fase Rio-project Sinaai centrum: opvolging en wijziging planning schepen Van Peteghem.
3. Site ‘Ter Beke’: OCMW-voorzitter Nachtegael
4. Voorstelling Oh-kaart: N. De Klerck.
5. Voorstelling project “Schoon volk”: N. De Blieck
6. Opvolging activiteiten 800 jaar Sinaai
7. “memorandum 2018 – 2024” (n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2018)
8. Jeugd
a. Jeugdhuis Troelant
b. WJS
9. Cultuur:
a. Heemkring den Dissel
b. Varia
10. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad.
11. Varia:
Graag tot dan.
Het secretariaat.

VERSLAG van de vergadering van 31 januari 2017:
Aanwezig:.E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, S. Geers, S. De Vijlder, A. Godts, W. Seghers, R.
Eeckhoudt, A. Elegeert, A. Vande Voorde, A. De Tender, F. Creve, C. Van Bocxlaer, T. De Beule, L.
Beirnaert, W. Fierens, K. Noppe, J. Tansens, J. Bryssinck, W. Verwiulgen, B. Van Ingelgem, W. Heymans,
J. Van Puyvelde, E. Meul, S. Schelfaut, schepen W. De Meester, CP D. Piessens.
Pers: G. Van Vliet (Het Nieuwsblad).
Beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.
ALGEMEEN
De agenda en het verslag worden verzonden via dr.dcr.sinaai@skynet.be en gepost op de website
www.sinaaileeft.be , reageren kun je op dorpsraad@sinaaileeft.be
Info Sinaai staat integraal online op www.sinaaileeft.be/info-sinaai
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
Geen opmerkingen.
Post:
Uitgaande post:
- Verschillende mails rond de organisatie 800 jaar Sinaai en de oprichting van de vzw 800 jaar
Sinaai.
Inkomende post:
- Mail van J. Smet i.v.m. de volgende fase van het Rioproject Sinaaidorp: De aangekondigde
fasewissel van het rio-project Sinaaidorp heeft om technische redenen en door de
weersomstandigheden enige vertraging opgelopen, maar gaat nu toch van start op woensdag 22
maart. Op die dag wordt het kruispunt Sinaaidorp/Neerstraat/Zwaanaardestraat/Zakstraat terug
opengesteld voor het verkeer. De werf ligt dan tot eind mei in Sinaaidorp tussen dit kruispunt en het
kruispunt met de Edg.Tinelstraat. Er komt ook een verandering in de omleidingsregels.

-

-

-

Een mail van A. Van Poucke met bemerkingen rond de realisatie van de werkzaamheden t.h.v. het
kruispunt Sinaaidorp/Neerstraat/Zwaanaardestraat/Zakstraat. De opmerkingen zijn doorgestuurd
naar de bevoegde schepen Van Peteghem.
Enkele mails van en naar schepen De Meester i.v.m. het voederen van katten en duiven op het
kerkhof.
Een mail van J. De Smedt met vragen voor schepen De Meester nl. hoe kan het dat er 4 jaar
onderzoekswerk nodig is om 2 wegels die aangegeven zijn op de atlas der buurtwegen te laten
heropenen ? ( zie onderzoek Steverswegel en Fierenswegel). Hoe moet de haalbaarheid dan
ingeschat worden voor feitelijke wegels en alternatieven? Waarom wordt wegel 6a aan de
Kernemelkstraat doorheen het gebied voor weekendverblijven niet heropend ? Een hek verwijderen
volstaat. Hoever staat het onderzoek naar heropenen van wegel 15 ( Hulstbaan - Zakstraat ) of zijn
alternatief om gedeeltelijk de weg te verleggen op het tracé van de riolering ( werken Aquafin in het
najaar in uitvoering)? Is er duidelijkheid in het kader van RUP ter Beke rond de ligging van wegel
16a,b,c? Is de wegel 3a tussen Pater Christoffelstraat en de Haneweestraat nu officieel erkend als
buurtweg?
Een mail van J. Daelman i.v.m. de verkavelingsaanvraag van het OCMW: dit bericht is
doorgestuurd naar de OCMW-voorzitter.

2. Info vanuit de politie ivm inbraken, resultaten snelheidscontroles, …: CP Danny Piessens
Inbraakcijfers
In 2016 vonden in Sinaai 31 inbraken plaats (60 in 2015) waarvan 15 pogingen en 16 effectieve inbraken
In 2016 vonden over heel Sint-Niklaas 358 inbraken plaats (518 in 2015), 7 % van de inbraken vond plaats
in Sinaai (11,5 % in 2015)
Deelgemeenten zijn gevoelig voor inbraken door gemakkelijke bereikbaarheid via autosnelweg en
gewestweg, aanwezigheid treinstation en landelijk karakter

Buit: vooral dingen die gemakkelijk mee te nemen zijn zoals geld en juwelen, minder elektronica
(GSM/Laptops) omdat deze gemakkelijk te traceren zijn.
Aanpak inbraken politie
-Prioriteit in zonaal veiligheidsplan
-Projectmatige aanpak
-Verschillende actievormen
+Oriëntatie van patrouilles naar diefstalgevoelige zones
+Wegblokkeringen (controledispositief)
+Speed DPA (o.a. in Sinaai)
+Observatieacties (Helios) ook ‘s nachts
+Inzet nummerplaatherkenning
Zeer belangrijk: Alerte bewoners die verdachte toestanden melden
Inbraakbeveiligingsadvies
Het inbraakbeveiligingsadvies is gratis. Kan gebeuren op vraag.
Na afspraak komt adviseur bij u langs en kijkt naar omgeving uw woning en in woning zelf. Nadien stuurt hij
een verslag met tips.
Woningtoezicht: vraag richten aan de politie, men moet ook een verantwoordelijke/contactpersoon
aanduiden.
Snelheidscontroles
De meeste straten komen regelmatig aan bod
Particulieren kunnen ook kritieke punten doorgeven. Men zal er eerst een telsysteem installeren dat de
snelheid meet, het aantal voertuigen dat passeert en ook het type voertuig. Daarna pas zal men op deze
aangebrachte punten effectief staan.

Mogelijke punten: plaatsen waar zwakke weggebruikers gevaar lopen of waar kans is op een gevaarlijke
situatie!

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om in de Stenenmuurstraat te controleren.
Alcoholcontroles: resultaten winter BOB 25/11/16-31/01/17
Algemeen:
7.294 gecontroleerde chauffeurs
100 bestuurders onder invloed van alcohol (1,4 % van de gecontroleerde chauffeurs)
Aantal controles in Sinaai:
6 controles in Wijnveld, Zwaanaardestraat, Stationswegel en Hulstbaan
De politie controleerde 600 bestuurders
4 bestuurders waren onder invloed van alcohol en 2 personen onder invloed van verdovende middelen (1
%)
Fietslabeling
Zaterdag 15 april 2017, 9 tot 12 uur
Dries (politiemobiel)
Fiets en identiteitskaart
Op de vergadering werden enkele vragen gesteld waarover commissaris Piessens navraag doet bij de
diensten. Hieronder de vragen met de antwoorden ons via mail bezorgd (waarvoor dank!):
1.
cijfers afwezigheidstoezicht in Sinaai.
37 aanvragen in 2016 en 329 controles door de politie
6 aanvragen in 2017 en 101 controles door de politie.
2.
Snelheidscontroles : cijfers werden meegegeven in .ppt. Vraag was welk snelheidsregime er steeds
gecontroleerd wordt (50 of 70 ?).
De meeste snelheidscontroles gebeuren binnen de bebouwde kom en zone 50.
3.
Stenenmuurstraat + Waterstraat zijn sluikwegen. Hoge snelheid ...
Uit onze laatste anonieme snelheidsmeting in 2016 bleek dat 85 % van de automobilisten zich aan de
snelheid houdt in de Waterstraat. Ook het vrachtverkeer was binnen de perken: er was 4 % vrachtverkeer
in de richting van de Waterstraat en 2 % in de richting van de Vleeshouwersstraat. Voor de
Stenenmuurstraat zal de politie opnieuw een nieuwe anonieme snelheidsmeting aanvragen. De telmatten
worden dan gedurende een week in de straat gelegd. Naast snelheid geven de resultaten ook informatie
over het soort voertuigen dat doorheen de straat rijdt.
4.
Hulstbaan thv krpt Leestraat : C43 50 niet zichtbaar voor verkeer vanuit Lokeren. Graag nazicht.
Het stadsbestuur is momenteel nog bezig met het vervolledigen van de snelheidszones en het plaatsen
van nieuwe zone borden. De mobiliteitspolitie zal dit verder opvolgen.
5.
Hondsnest : hoge snelheid, voornamelijk bezoekers sportvelden Vos Reynaert op zaterdagen.
Hierover heeft de politie geen gegevens. Zij zal eerst een anonieme snelheidsmeting laten uitvoeren.
6.
Parkeersituatie in Wijnveld, vooral nav voetbalwedstrijden, ook regelmatig thv. Patersbos. Probleem
is dat kruisen zeer krap wordt en dat uitwijken (tussen de geparkeerde voertuigen) niet meer mogelijk is..
Dit item werd al besproken op het stedelijk verkeersoverleg. Er is nog geen definitieve oplossing voor dit
probleem. Tijdelijk parkeerverbod aanbrengen is geen optie, omdat men de parkeerdruk gaat verleggen
naar de woonwijken en het probleem verlegt. Door het parkeren op de rijbaan, hetgeen toegelaten is, werkt

dit als snelheidsremmer. De bestuurders dienen zich natuurlijk te houden aan de wegcode en voorrang te
verlenen bij het kruisen aan de andere weggebruikers als ze niet vrij kunnen doorrijden.
Artikel 15. Kruisen
15.2. De bestuurder moet, bij het kruisen een voldoende zijdelingse afstand laten en, zo nodig, naar rechts
uitwijken. De bestuurder, waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de
aanwezigheid van andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende
weggebruikers doorgang te verlenen.
3. Trage Wegen: Schepen De Meester
Op 29/08/2012 werd de wenselijkheidskaart i.v.m. Trage Wegen goedgekeurd door de gemeenteraad. Er
werd ook een schema opgesteld met prioritair wegen.
De uitvoering van het plan heeft heel veel vertraging opgelopen, uiteindelijk is het in handen gegeven van
de dienst Regionaal Landschap Schelde Durme. Deze dienst is met alle belanghebbenden in gesprek
gegaan. Van hieruit zijn enkele suggesties gegeven.
Trage wegen kunnen feitelijke wegen zijn maar als ze in de Atlas der Buurtwegen staan hebben ze een
juridische karakter. Van elke wegel werd elk onderdeel bekeken want het statuut kan wisselen naarmate de
wegel verder loopt.
Op het schepencollege is beslist om op korte termijn 2 wegels af te werken nl. De Fierenswegel en de
Stevenswegel
De Fierenswegel:

Door de trage weg 10 in te richten komt er een verbinding tussen de Leestraat en de Hellestraat die loopt
langs de Overloopbeek. Gans deze Trage Weg is opgenomen in de Atlas Der Buurtwegen.
Om dit te realiseren wordt afgesproken dat deel 10b (dat dwars over een akker loopt) verplaatst wordt naar
de rand van de akker.
De Stevenswegel:

Door de Trage Weg 37 open te stellen maakt men een verbinding tussen de Zwaanaardestraat en de
Cadzandstraat en vormt een rustige toegangsweg naar de Fondatie. De weg start naast Zwaanaardestraat
nr 134. Om deze weg open te stellen is er een verbinding gemaakt via 37c (vervanging 37e, 37f en 37h).

De trage wegen worden ingericht door de stad met subsidies en via de investeringsbudgetten van de
provincie.
De uitvoering zal zo snel mogelijk gebeuren.
De Stevenswegel zal ingewandeld worden tijdens het WE van de Trage Wegen in oktober.
Op korte termijn worden nog enkele wegels bekeken zoals wegel 6a naar 6b, 6c (Kernemelkstraat –
Limietstraat), wegel 14a (Zakstraat – Hellestraat), verschuiving wegel 15 (Zakstraat – Hulstbaan) naar
oever Berkelaarbeek, verlenging 16b naar 16c op de te verwerven grond van speelbos (verbinding
Wijnveld naar Chiro-lokaal en toekomstig KLJ lokaal), wegel 19 (verbinding tussen Neerstraat en
Edg.Tinelstraat door creëren 19b langs toekomstig waterzuiveringsstation)
Wegels zijn terug te vinden op de wenselijkheidskaart via link:
http://www.sinaaileeft.be/content/Wenselijkheidskaart%20Sinaai.pdf
4. Dorpsradenoverleg met schepen Henne:
1. Stavaza feestverlichting en kerstallen
Feestverlichting
Totale budget feestverlichting stijgt met € 30.000, wat het totale bedrag op € 150.000 brengt. Er werd bij de
stijging expliciet rekening gehouden met de dorpsraden.
Graag procedure zoals bij vorige aanbesteding: daar werd elke deelgemeente maar gecontacteerd nadat
bedrijf gegund werd… vragen: Is het bestek al opgemaakt? Gemeenten willen betrokken zijn.
Belichting in Belsele zoals nu => uitlichten oud gemeentehuis behouden. Sinaai en Nieuwkerken willen
graag hetzelfde.
Kerststallen
Financiering gebeurt niet door de stad, enkel voor plaatsing. Sinaai zorgt voor eigen opslag. Kan er een
ruimte in Belsele en Nieuwkerken voorzien worden om de stallen op te slaan?
Tekenschool Nieuwkerken heeft voorstel nieuwe kerststal ingediend, beoordeling daarvan binnen 3 weken
2. Afsprakennota
Het advies wordt niet altijd aan de dorpsraden gevraagd bv. i.v.m. het strategisch plan toerisme, planning
containerpark (containerpark is echter MIWA, niet stad).
Belangrijk proces, diensten moeten bewust gemaakt worden om advies in te winnen bij de dorpsraden.
2.1 Budget:
Jaartoelage = € 900 => is niet zó veel, zoeken naar geld om bv. kerststal te herstellen
Is het mogelijk om te sparen om zo iets extra te hebben het jaar nadien? Is storten van € 900 (mist controle
op boekhouding) mogelijk? Welke subsidies zijn er in de stad? Hiervan zal een lijst op gemaakt worden.
2.2 Seppe Van Bogaert is contactpersoon binnen de stad voor participatie.
Samenwerking wordt periodiek geëvalueerd.
Er wordt opgemerkt dat de dorpsraden van elke bewonersbrief op de hoogte moeten zijn, planning
wegenwerken moeten kennen. Bv. infovergadering in de Klavers (wegenwerken kruisstraat Puyvelde):
dorpsraad Belsele niet uitgenodigd => Seppe maakt dienst communicatie bewust.
Verder: Wees assertief en stel je vraag via info@sint-niklaas.be. Zo wordt je vraag geregistreerd en krijg je
zeker een antwoord
3. Varia
Beerruiming: voorbeeld groepsaankoop Clementwijk. M&C Cleaning deed dit daar. Misschien daar de info
halen? De dorpsraden kunnen dit zelf organiseren.
Uniformiteit ondersteuning activiteiten: Volksfeesten: folders worden niet gedrukt door stad maar deze van
de Braderij Vleesschouwersstraat wel. Hier is een budget ondersteuning middenstand voorzien.
Onthaalmap: gegevens dorpsraad ontbreken hierin => wordt nagekeken!
Stadskroniek: kunnen gegevens dorsraden eens opgenomen worden? Ja, werd vorig jaar ook al eens
gedaan, exacte editie wordt opgezocht
Infoborden & communicatie: Belsele: vernieuwing bord gemeentehuis? + sleutel brievenbus en ‘kaske’ is
niet in het bezit van de dorpsraad
Sinaai: heeft extra bord aangevraagd voor 1000 appels
Nieuwkerken: koppelt terug over nood extra bord.
5. 800 jaar Sinaai: Komende activiteiten
+ 16-17 april: voorstelling App wandel-fietstocht start thv ontmoetingscentrum Troelant
+ 22 april: familiedag met voorstelling gezelschapsspel SINAY “het spel”
+ 14 mei: Chiro feest: Dit wordt een massaspel voor de jeugdbewegingen
+ 21 mei: TV-eucharistieviering in de Catharinakerk te volgen via VRT op één om 10 uur.

+ 25 mei: Sneukeltocht landelijke gilde: Bedoeling is dat de mensen een fietstocht doen van locatie naar
locatie, op de verschillende plaatsen of drank, of eten krijgen
+ 2 – 5 juni : Stenenmuurkermis
Meer info: www.sinaai800jaar.be, Contact: 800jr@sinaaileeft.be

Er wordt nog hulp gezocht voor de activiteit van 50 jaar KWB op zondag 25 juni en voor het
massaspektakel op de Dries van september zijn er ook begeleidende taken die dienen
ingevuld te worden. Neem hiervoor contact op met 800jr@sinaaileeft.be .
6. Memorandum 2018 – 2024:
Op 26 april is er de eerste samenkomst rond het memorandum om 20u in het dorpshuis.
7. Jeugd
a. Jeugdhuis Troelant / WJS: Niets speciaal te melden
Geen specifieke activiteiten buiten enkele fuiven e.d.
8. Varia:
+ Rio-werken Sinaaidorp:
Vanuit verschillende hoeken kwamen er vragen over de planning van de werken rond de sporthal. Zullen
de wegen toegankelijk zijn voor de komende werken aan het KLJ-lokaal? Kan de truck die het materiaal
vervoert voor de kampen van de Chiro aan het Chiro-lokaal geraken begin juli? Hoe is het met de
bereikbaarheid van de voetbalvelden en de sporthal bij de opstart van de trainingen en de competitie? Is er
parkeermogelijkheid tijdens de werken?
De aannemer zal tijdens het bouwverlof verder werken om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken maar
hoe de situatie op bepaalde momenten zal zijn moet met de aannemer bekeken worden.
+ RTS-loop op 20 mei:
Start aan het voetbalplein met een kinderloop en afstanden met 5,8km, 11,6km en een 10 mille-loop.
Er zijn meer dan 60 deelnemers voor Start To Run
+ Zwerfvuilactie eerste week van maart:

Op bijgevoegde foto zie je onder andere de hoeveelheid zwerfvuil dat we hebben opgeruimd. We hebben
in totaal 125 zakken zwerfvuil opgehaald met daarnaast enkele dozen vol glazen flessen, 3 autobanden,
enkele grote bidons waarvan 1 met olie, enkele wielplaten en nog veel andere “rommel”.
Hartelijk dank aan alle medewerkers die mee de actie hebben ondersteund, Met zeker 35 volwassen en 15
kinderen werd begin maart al het zwerfvuil op het grondgebied van Sinaai opgeraapt. Een bijzondere dank
gaat uit naar de kleuterschool “Klavertje 3” en de lagere school “sint-Catharinascholen” voor hun
enthousiaste medewerking. Ze hebben voor het krokusverlof de straten en pleinen rond het centrum proper
gemaakt
+ Klachten voederen van katten en duiven op het kerkhof:
Dit probleem kwam reeds aan bod op vorige vergaderingen maar het is nog steeds niet opgelost want
ondanks het politiereglement en het persoonlijk aanspreken is er geen verandering in het voedergedrag
van bepaalde (gekende) personen op het kerkhof.
In Sint-Niklaas is er een project rond zwerfkatten die gevangen worden, gesteriliseerd en daarna terug
gezet om te voorkomen dat andere katten in de plaats komen.
Om het dumpen van jonge katten te vermijden is er ook de verplichting om huiskatten te steriliseren.
Het voorstel om een bord te plaatsen heeft geen nut daarom wordt opnieuw afgesproken dat de wijkagent
de personen zal aanspreken en hen zal verwittigen dat ze zullen beboet worden!

