U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de

DINSDAG 5 december 2017
om 20u in het DORPSHUIS Dries Sinaai

Dorpsraad op

inaai

De voorlopige agendapunten:
1. Goedkeuring en opvolging verslag + briefwisseling;
2. Voorstelling begroting 2018 (schepen M. Nachtegael).
3. Wijkcirculatieplan Sint-Niklaas (schepen C. Hanssens)
4. Voorstelling Hoplr: communicatieplatform voor wijken.
5. Opvolging activiteiten 800 jaar Sinaai
6. Overleg dorpsraden: verslag.
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 3 oktober 2017:
Aanwezig:.E. Beirens, J. Tansens, E. De Gendt, M. Tollenaere, E. Aerssens, I. De Block, C. Van Bocxlaer,
C. Van De Vondel, O. De Cock, A. Geerinck, A. De Tender, G. De Blieck, J. Van Daele, F. Creve, G. Van
Bossche, D. Poppe, W. Seghers, W. Polfliet, L. Heyens, J. Vercauteren, J. Van den Bossche, W.
Vermeiren, K. Noppe, D. Meul, E. Van Peteghem, P. Van Garsse, B. Van Ingelgem, W. Heymans, J. Van
Puyvelde, E. Meul, S. Schelfaut, J. Smet, schepen C. Geerts.
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 over verslag van 6 juni 2017.
Opmerkingen van J. Van Puyvelde bij het verslag van april 2017 nl.
Eerst enkele algemene opmerkingen :
+ Alleen de inbreng van schepen Wout De Meester is weergegeven in het verslag. Ik heb tijdens de vergadering een
aantal pertinente vragen gesteld en relevante opmerkingen geformuleerd. Daarvan is niets terug te vinden in het
verslag. Het verslag is geen weergave van de vergadering.
+ Het verslag geeft (vooral aan mensen die niet op de vergadering waren) de indruk dat er op korte termijn een heel
netwerk van trage wegen zal bijkomen in Sinaai. (Ik verwijs hierbij naar de opsomming bovenaan bladzijde 6.) Dat is
zeker niet het geval. Voor 1 wegel is er misschien voldoende juridische basis; voor alle andere schat ik de kans dat
ze er kunnen komen heel klein in, voor enkele is de kans zelfs onbestaande. De heropening van sommige wegels
druist regelrecht in tegen het eigendomsrecht van de "aangelanden".
Enkele opmerkingen over de inhoud van punt 3 :
+ "Deze dienst is met alle belanghebbenden in gesprek gegaan" : dat is niet juist en dat heb ik ook op de vergadering
gezegd. Enkel voor TW 13 werd er een vergadering georganiseerd met de betrokken eigenaars en was er contact
met jagers en de Polder. Voor TW10 en 37 heeft RLSD summiere contacten gehad met betrokken eigenaars maar
ook niet meer dan dat.

+ "Trage wegen kunnen feitelijke wegen zijn maar als ze in de Atlas der Buurtwegen staan hebben ze een juridisch
karakter". Dit is juist maar onvolledig : het is niet omdat ze in de Atlas staan, dat die buurtwegen ook heropend
kunnen worden !
+ Op verschillende plaatsen is er sprake van de Stevenswegel. Het is evenwel Steverswegel.
+ "Op het schepencollege is beslist om op korte termijn 2 wegels af te werken nl. De Fierenswegel (...)" : voor de
Fierenswegel is enkel beslist om de procedure tot heropening op te starten (omvat o.a. een openbaar onderzoek : is
vermeld op de vergadering) en deze beslissing werd ook nog gekoppeld aan het verleggen van de wegel tussen de
Zakstraat en de Hellestraat (14a). De heropening of verlegging van 14a is evenwel juridisch onmogelijk.
+ "Door de trage weg 10 in te richten komt er een verbinding tussen de Leestraat en de Hellestraat die loopt langs de
Overloopbeek." : dit is fout : het college heeft beslist om het bestaande tracé 10b te verleggen naar de oever van de
Bunder- en Ruiselaerbeek.
+ "(...) dat deel 10b (dat dwars over een akker loopt)" : dit is niet correct : 10b loopt gedeeltelijk dwars over 2 akkers
én dwars door een bosje.
+ "Om dit te realiseren wordt afgesproken dat deel 10b (...) verplaatst wordt naar de rand van de akker." : er is niets
afgesproken : de volledige procedure voor het verleggen van 10b moet nog gevoerd worden.

Daar het soms gaat over technische zaken werden deze opmerkingen doorgestuurd naar schepen W. De
Meester en de bevoegde diensten, die hierover reeds in overleg zijn gegaan met de indiener van de
opmerkingen!
Post:
Uitgaande post:
- Verschillende mails rond de organisatie 800 jaar Sinaai (organisatie massaspektakel, familiedag),
i.v.m. volkssportfeesten, 11-juli-viering …
- Een mail i.v.m. de gevaarlijke situatie op het vernieuwde fietspad op het kruispunt Sinaaidorp,
Zwaanaardestraat en Zakstraat!
Inkomende post:
- Mail van T Verfaillie (adviseur projecten openbaar domein) als antwoord op de mail ivm onder
andere de situatie fietspad Sinaaidorp: + Zakstraat- Sinaaidorp kruispunt: dit is reeds doorgegeven
aan de politie en aan de dienst mobiliteit. Zij gaan dit ter plaatse bekijken en kijken wat er moet
gebeuren om het kruispunt veiligere te maken. + Sinaaidorp, overgang van het fietspad. Dit werd
mij ook al gemeld door de aannemer. Dit zal besproken worden op de volgende werfvergadering
(dinsdag 13/6). Er zal gekeken worden om dit veilig te maken.+ De Kosterwegel: Hier is ook een
rioolaansluiting geplaatst tot de woning in de bocht. Wat gaat er met de afwerking gebeuren van de
bovenlaag, momenteel vertoont deze veel putten. Er is een voorstel om het eerste deel van de
Kosterwegel (vanaf de woning tot aan het fietspad dat al hersteld is) aan te passen (aanleg van een
tweesporenpad met betonnen prefab-elementen en hiertussen ternair zand). Hier is echter een
bouwvergunning voor nodig. De Kosterwegel zal wel nog tijdens het rioproject aangepakt worden
zodat de putten weg zijn.
- Mail van T. Verfaillie i.v.m. problemen en vertraging in de wegenwerken t.h.v. kantine Herleving
Sinaai.
- Een mail van schepen M. Nachtegael met de uitnodiging van een buurtinformatievergadering i.v.m.
het verkavelingsplan site “Ter Beke” op maandag 28 augustus 2017 in de voetbalkantine Herleving
Sinaai.
2. Vieringen 800 jaar Sinaai en 800 jaar Sint-Niklaas (schepen Geerts)
Schepen Geerts bracht de bedanking en de felicitaties over vanuit het college van burgemeester en
schepenen voor de voorbije activiteiten in kader van 800 jaar Sinaai.
Ze gaf aan dat er ook in Sint-Niklaas enkele interessante tentoonstellingen zijn o.a. Zijde gij ook van
Sinnekloas? in het museum en de Tachtig topstukken in het stadhuis.
Vanuit de VZW 800 jaar Sinaai willen we zowel het stadsbestuur als ook en vooral de stadsdiensten
bedanken voor de vlotte samenwerking het voorbije jaar en hopen dat we dit kunnen verder zetten de
komende jaren.
3. Beheersplan dries Sinaai: Schepen Geerts
Een paar jaar geleden werd er naar aanleiding van een activiteit in Sint-Niklaas een klacht ingediend bij de
dienst monumentenzorg. Naar aanleiding van deze klacht moest de stad van elk plein een beheersplan
opmaken, zo ook van de Dries van Sinaai.

Op de dorpsraadvergadering van 7 juni 2016 werd de situatie bekeken en de pijnpunten werden eruit
gelicht. Er was vroeger reeds een voorstel gedaan voor het aanleggen van een grindgazon (zie verslag
02/06/2015), maar dit werd door de dienst monumentenzorg afgekeurd.
Momenteel is er een overeenkomst dat er naast de wegel/oprit thv Schoenen De Vos een strook
grindgazon zou aangelegd worden zodat zwaardere voertuigen via deze weg op de Dries kunnen rijden om
te laden en te lossen.
Het is de intentie van het stadsbestuur om de bestaande activiteiten te behouden maar nieuwe aanvragen
te weigeren m.a.w. geen circus meer op de Dries.
Het zal ook verboden zijn om te parkeren op de Dries! => Geen parkeerplaats.
I.v.m. de kermissen moet er nog bekeken worden of de attracties moeten verplaatst worden of dat ze
mogen blijven staan.
4. Aankondiging “dag van de trage wegen” voorstelling wandelbrochure Sinaai:
Iedereen wordt uitgenodigd op de voorstelling van de wandelbrochure Sinaai in kader van “trage wegen”
De voorstelling gaat door in het Dorpshuis op zaterdag14 oktober om 11.30.
In de namiddag is er een landschapswandeling (van 13u30 tot 15u30), vertrekpunt aan het Dorpshuis.
5. Bad-street-boys
Op de vergadering werden de bevindingen/pijnpunten overlopen die de vrijwilligers in Sinaai hebben
geregistreerd.
Het volledige verslag wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten.
Er waren verschillende opmerkingen vanuit de vergadering over het onderhoud van de bermen en struiken
langsheen de wegen. Schepen Geerts meldt dat de “wijk” Sinaai volledig is toegewezen aan de Sociale
economie die de opdracht hebben, conform het lastenboek, Sinaai te onderhouden. Indien er opmerkingen
zijn kunnen deze via de gekende kanalen worden doorgegeven.
Verder is er ook de actie ‘Schoon Volk’ (vorige vergadering voorgesteld)
Personen kunnen via het secretariaat het volledige verslag bekomen!
6. Opvolging rio-project centrum Sinaai:
-Sinaaidorp: half oktober worden de “putten” gevuld en worden de grasstroken ingezaaid.
-Dries werd op 29 september opengesteld tot kruispunt schoenen De Vos.
-ondergrondswerken tss Carrefour en kruispunt Wijnveld leverde t.h.v. Dr. Haeltermanlaan problemen op
maar door creatieve ingreep was er een beperkte oponthoud en verloopt het volgens schema
-tss schoenen De Vos en Carrefour: boordstenen zijn gelegd en de kasseien worden gelegd.
Algemene planning => eind november zal de weg van Wijnveld, via Hulstbaan naar Sinaaidorp open
gesteld worden!
-Fase 3A: ondertussen wordt het deel voor schoenen De Vos tot bakker Adam afgewerkt evenals de
riolering onder het wegeltje naast het schooltje (streefdatum 13/11).
-Fase 3B: hierin wordt het kruispunt Vleeshouwersstraat/toegang school/sportterreinen aangepakt
waardoor er een tijdelijk, enkel richting circulatieplan zal komen via de weg naast bakker Bart in de
Vleeshouwersstraat, over de terreinen van het OCMW en uitrit via het wegeltje naast de school.
Ondertussen is de tijdelijke weg via het fietspad naar de sporthal en jeugdlokalen terug afgesloten.
Einde werken voorzien maart 2018.
Enkel aanwezigen melden dat er tijdens de werken personenwagens vanuit de Hooimanstraat via de
fietswegel naar de voetbalterreinen reden!
Een kritiek punt tijdens de werken blijft het kruispunt Dries/Edg.Tinelstraat t.h.v. café ’t Perk wegens
enerzijds verkeerd geparkeerde auto’s maar ook door de smalte van de weg!
7. Evaluatie voorbije activiteiten in kader van 800 jaar Sinaai
-Festovélo: ondanks de regen was het een uitstekende editie, meer dan 850 personen zijn op de Dries
gepasseerd.
-11-juli-viering: rustige editie, artiesten kwamen niet tot hun recht op de Dries (beter in zaal?)
-Volkssportfeesten: goed verlopen, prachtig weer
-familiedag: iedereen erg tevreden o.a. dankzij het mooie weer, aangename sfeer en heel veel volk
-Massaspektakel Sinay 1798: was gedragen door de Sinaaise bevolking, ondanks het mindere weer was
het ongelofelijk prachtig met de vrijheidsboom als symbool!

-Nazomer van Sinaai: café ‘De Dry Koningen’ van het massaspektakel was blijven staan en heeft veel volk
getrokken! Combinatie activiteiten op de Dries en de braderij van de Vleeshouwersstraat blijft een goede
zaak.
Voor de tentoonstelling van de Heemkring Den Dissel en hun jaarboek was er eveneens veel
belangstelling. Het is een mooi uitgegeven boek over de geschiedenis van Sinaai en enkele anekdotes.
Komende acties:
-Halloweentocht: op 31 oktober 2017 vertrekkend vanuit ontmoetingscentrum Troelant met een
slotevenement om 23u (heksenverbranding?). Er is animatie voorzien vanaf 21u.
-Kristus Koning van WJS op 26 november.
-Kerstmarkt: op zaterdag 16 december vanaf 16u. Er is extra randanimatie voorzien met een
vuur/lichtspektakel. Dit is het officiële slotmoment van de viering 800 jaar Sinaai!!
8. Memorandum 2018-2024:
Zaterdagvoormiddag 7 oktober 2017 komt de werkgroep weer samen voor de verdere uitwerking.
9. Jeugd
a. Jeugdhuis Troelant / WJS: Kristus Koning op 26 november 2017
b. Chiro-jongens bestaan volgend jaar 75 jaar en gaan dit vieren op 11, 12 en 13 mei 2018
c. De jeugdverenigingen willen alle betrokkenen bedanken voor het steeds bereikbaar houden van
het lokalen, van het jeugdhuis tijdens de werken deze zomer. Alles is erg vlot verlopen!
10. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad
-Op het schepencollege van 4 september werd de opdracht gegeven om de procedure voor het verleggen
van een deel van voetweg 33 en het afschaffen van een deel van voetweg 35 in kader van de wet op de
buurtwegen op te starten.
-op de gemeenteraad van 25 augustus werd in kader van de uitvoering van het masterplan voor site “Ter
Beke” door het OCMW Sint-Niklaas de verkoop van de gronden deels huidige voetbalvelden aan de stad
besproken. De gemeenteraad beslist om de aankoop goed te keuren (30 stemmen voor, 5 onthoudingen)
11. Varia:
+ 11.11.11-actie 2017:
Deze omvat de traditionele deur-aan-deur actie op 10, 11 en 12 november en de 11.11.11Solidariteitsbrunch in het ontmoetingscentrum Troelant op 19 november.
Enkele datums:
-Op 22 oktober is er een optreden van de familie Cantens met “Zeide gij ook van Sinnekloas” in de
parochiezaal georganiseerd door KVG.
-Op 25 november is er een optreden in de kerk georganiseerd door het Tinelcomité.
-Op 23 december is er een optreden van het mannenkoor in de kerk Sinaai.
+ Klachten voederen van katten en duiven op het kerkhof:
Dit blijkt een blijvend probleem zolang er niet wordt opgetreden!

