Uitnodiging dorpsraadsvergadering!

vergadering van 7 april 2020.

Beste,
Op de dorpsraad, voorzien voor 4 februari 2020, hadden wij graag
onderstaande items onder jullie aandacht gebracht die beslist zijn op het
schepencollege van 23 december 2019, maar tot onze spijt konden we
niet tijdig een bevoegde schepen vastleggen om deze onderwerpen toe te
lichten en te bespreken. De thema's worden doorgeschoven naar de

Bij gebrek aan andere actuele onderwerpen hebben we dan ook besloten om de
vergadering van 4 februari 2020 NIET te laten doorgaan, waarvoor onze excuses.
"A. 77 2019_CBS_05110 Wandelnetwerk Waasland Moervaartvallei: goedkeuring
Besluit het college van burgemeester en schepenen beslist:
Artikel 1 akkoord te gaan met het voorstel van ontwerp van het wandelnetwerk Moervaartvallei, voor wat het
grondgebied van Sint-Niklaas (Sinaai) betreft.
Artikel 2 akkoord te gaan met de voorgestelde trajecten (zie bijlage). In verband met het wandeltraject vanaf
knooppunt 37 (pompgemaal aan de Keizerstraat richting Eksaarde) wordt aan het Polderbestuur SinaaiDaknam toestemming gevraagd. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw moet de overige private eigenaars op dit
traject om toestemming vragen
B. 85 2019_CBS_05118 Diensten: beheer openbaar domein Sinaai op basis van beeldkwaliteit: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring
Besluit het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
Artikel 1 het bestek met nummer 2019-230/OVA/BOD Sinaai beeldkwal/WO-CQ en de indicatieve raming voor
de opdracht 'Beheer openbaar domein Sinaai op basis van beeldkwaliteit', opgesteld door het team
overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De indicatieve raming bedraagt 744.047,93 EUR + 156.250,07 EUR (21 % btw) = 900.298 EUR voor de volledige
duurtijd van maximum vierenveertig maanden (einddatum 31 december 2023).
C. Verbetering leefbaarheid in de Hooimanstraat
Artikel 3 akkoord te gaan met de publicatiestrategie zoals beschreven in bijlage. 93 2019_CBS_05126
Mobiliteit: voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid in de Hooimanstraat: goedkeuring Besluit het
college van burgemeester en schepenen beslist:
Artikel 1 volgende maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid in de Hooimanstraat goed te keuren:
- het vernieuwen van de bestaande drie verkeersplateaus door plateaus in beton met steilere hellingen;
- het voorzien van een bijkomende verkeersplateau in de omgeving van huisnummer 91 (pas na uitvoering en
evaluatie van het effect van de andere maatregelen);
- het fietsvriendelijker en haakser aanleggen van het kruispunt Hooimanstraat/Stationswegel/Wijnveld; - het
voorzien van een snelheidsbeperking van 30 km/uur in de directe omgeving van de snelheidsremmers;
- plaatsing van dynamisch snelheidsinformatiebord en uitvoeren van snelheidscontroles op regelmatige basis."
Mochten jullie zelf thema's willen aanbrengen om te behandelen op de dorpsraad, aarzel niet ons te
contacteren, het liefst via mail: dorpsraad@sinaaileeft.be.
Wij hopen te mogen vertrouwen op jullie begrip.
Met vriendelijke groeten,
Stephaan Schelfaut
Etienne Meul
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