
DE VERGADERING 
VAN DINSDAG 7 
DECEMBER 2021 

WORDT VERSCHOVEN NAAR 
DINSDAG 1 FEBRUARI 2022 
 

AGENDA: 
1. goedkeuring vorig verslag 
2. briefwisseling 
3. "Het (complexe) afwateringssysteem in de polder - over dijken, pompgemalen, 
stuwen, sifons en terugslagkleppen": presentatie F.Brokken 
4. Opvolging trage wegen: schepen De Meester 
5. rio-project Zwaanaarde: schepen Hanssens 
5. Verslag VZW Sinaai Leeft 
6. activiteiten: Kerstmarkt, nieuwjaarsreceptie 
  Evaluatie 11.11.11-actie en 11 november-viering 
9. Varia:  
Vriendelijke groeten                      
                                    Het secretariaat 

 

VERSLAG van de vergadering van 1 oktober 2019 

Aanwezig: S. Durinck, G. Van Bossche, E. De Gendt, M. Tollenaere, I. De Block, B. Robijn, C. 
Van Bocxlaer, F. Creve, W. Seghers, A. Geerinck, B. Van Ingelgem, K. Vercauteren, F. Laceur, 
W. Van Poecke, T. De Beule, J. Van Puyvelde, H. Vercammen, B. Fierens, W. Vermeiren, A. 
Stremersch, M. Rousseau, Schepen F. Bayens,  J. Smet, E. Meul, S. Schelfaut. 
 
Graag beschikbare E-mailadressen doorgeven op het secretariaatsadres.  
De agenda en het verslag worden verzonden via mailchimp 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  
 
Indien je het verslag van de dorpsraadsvergaderingen of de aankondigingen van de 
activiteiten van de VZW Sinaai leeft niet meer wenst te ontvangen, geef een seintje op 

dorpsraad@sinaaileeft.be of schrijf je uit onderaan de mail die je ontvangt met de 

uitnodiging voor de vergadering. 

Zoals bij aankondiging van de vergadering gemeld worden de onderwerpen rio-project 

Zwaanaarde en de trage wegen (Fierenswegel) verplaatst naar december 2021 omdat de 

bevoegde schepenen zich niet vrij konden maken. De voorstelling van de herinrichting van 

de voortuin van het Tinelhuis met de aanpassingen van de verkeersituatie voor de school 
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werd verschoven naar een latere datum, daar er nog geen consensus is tussen de 

verschillende partijen.  

Zwaanaardestraat: nutswerken starten binnenkort, werken starten wellicht eind 2022. 

- verslag algemene vergadering Sinaai Leeft. 

Digitale algemene vergadering 2 maart 2021: 
+ aanvaarden ontslag R. Eeckhoudt en VZW Leefmilieu Sinaai uit het algemeen bestuur 
+ overlopen kasverslag: eerste jaar dat we btw-plichtig zijn en dat er wordt gewerkt met een 
boekhouder. In het “Covid-jaar” waarbij de activiteiten niet zijn doorgegaan was er een 
verlies van ongeveer 9500€. 
+Planning 2021: door de onduidelijkheid of activiteiten konden doorgaan werd een 
voorlopige planning opgemaakt en werd deze doorgeschoven naar de opvolgvergadering 
van juni 2021.  
+ voor de organisatie van de septemberjaarmarkt zal Bart Martens Jo Tansens vervangen. 
Opvolgvergadering 14 juni 2021: 
+ Sinaai Kermist: de 11-juli-viering gaat niet door, ook voor de maandagavond paste de VZW 
voor de organisatie. 
+ Volkssportfeesten 20-21 augustus: er worden aan de stad 3 scenario’s voorgesteld die 
afhankelijk van de maatregelen i.v.m. covid-19 verder worden uitgewerkt op 26 juli. 
Eventueel wordt een familiedag uitgewerkt op de zondag 22 augustus. 
+ septemberjaarmarkt: gewone planning met rommelmarkt en animatie voor de kinderen, 
ook afhankelijk van de maatregelen. 
  
- Waterlopen in Sinaai: 

Dit punt wordt verschoven naar volgende vergadering. Door F. Brokken werd een volledige 

overzicht gemaakt van hoe het watersysteem/waterbeheer in Sinaai verloopt. Dit overzicht 

wordt eerst aan de Polder voorgesteld en zal daarna in december op de dorpsraad worden 

voorgesteld. 

- onduidelijkheid parkeersignalisatie Noordkant van de Dries 

I.v.m. het parkeren langs de Dries wordt opgemerkt dat er t.h.v. de fietsenparking 

(tegenover vroegere nachtwinkel) een bord verboden parkeren staat. Bij navraag aan een 

gewezen politieman dit geldt tot volgend kruispunt (kruispunt t.h.v. kapsalon). Bij navraag bij 

de bevoegde diensten (J. Cooreman) wordt opgemerkt dat dit eerste bord vervalt bij het 2de 

bord dat er langs de Dries staat nl. dat er LANGS het grasplein mag geparkeerd worden (dus 

niet schuin!). Dit is een situatie die momenteel tijdelijk wordt getolereerd daar de straat 

voor de vroegere brouwerij Capoen (+ deze voor het deelgemeentehuis) wordt heringericht 

en de parkeerplaatsen LANGS het grasplein zullen aangelegd worden. De werken omvatten 

een gescheiden riolering en zijn voorzien voor 2023. Opgemerkt wordt dat de 

parkeerplaatsen zullen verminderen, waardoor de parkeergelegenheid in het centrum weer 

vermindert! 

- evaluatie Volkssportfeesten 



T.g.v. de maatregelen rond Covid-19 werden de volkssportfeesten verlegd naar de 
sportterreinen achter de sporthal. 
Ondertussen zijn er reeds enkele overleggen doorgegaan nl.  
+ een overleg kapiteins met als opmerkingen/aanvullingen: 
I.v.m. de spelen: Sommige ploegen vragen om meer uitleg bij iedere proef,. andere ploegen 
vrezen dat dat de creativiteit zal verdwijnen en dat is nu net een meerwaarde; enkele 
ploegen vragen om terug verrassingsproeven te voorzien; een pauze is niet nodig.; de uitslag 
op een vroeg uur brengen was leuk voor de kinderen. Zij kunnen deze dan nog meemaken. 
i.v.m. het terrein – dranktenten: steeds in dezelfde baan spelen is een meerwaarde. Ook een 
vooraf aangewezen plaats voor de ploegen werd als positief ervaren. Dit is echter moeilijk te 
voorzien op de Dries waar het terrein kleiner is; voor de kinderen is het veiliger op de 
sportterreinen dan op den Dries. Misschien is het een oplossing om het centrum verkeersvrij 
te maken. Tappen in flesjes is gemakkelijk om drank te voorzien op het terrein; er was maar 
een beperkt aanbod bij het eetkraam door het gebrek aan interesse van de foodkramen; 
vraag naar kinderanimatie, bv. springkastelen; tot 10 uur ook muziek voorzien op het terrein 
zodat de kinderen kunnen dansen; nieuwkomers in het dorp kennen de Volkssportfeesten 
niet. Er zou meer promotie gemaakt moeten worden door de organisatie en niet enkel door 
de wijken. Het filmpje van de stad is al een goed begin. 
+ Overleg organisatie: in 2022 terug op de Dries, vragen om doorgaand verkeer langs de 

Dries , tappen in flesjes, meer promo vanuit de organisatie maar ook via de ploegkapiteins. 

- omkadering septemberjaarmarkt, KUS. 

+ Kunst uit Sinaai: In 2020 was het plan om een wandelroute te organiseren maar door  de 
maatregelen rond  covid is dit niet kunnen doorgaan. Daarom werd de route dit jaar 
uitgewerkt en werden particulieren gecontacteerd om hun raam ter beschikking te stellen 
voor de kunst en de gedichten. De start was vanuit de oude apotheek van Maegerman en 
ging rond de Dries, Edg Tinelstraat en lagere school tot in de oude serres van Minnebo. Om 
de belangrijke punten aan te geven werden batch-vlaggen aangekocht.  
Organisatie was heel tevreden over de opkomst van zowel de route als van de poëzieavond.  

+ Rommelmarkt – kinderanimatie: Het was prachtig weer waardoor er een grote opkomst 
was. De kinderanimatie (springkastelen,muziekanimatie) viel in de smaak van de kleinsten. 
Er waren 68 standen op de rommelmarkt die vooraf de mededeling hadden gekregen dat er 
geen auto’s op het grasplein waren toegelaten en dat is goed opgevolgd. Doordat iedereen 
via de website moest inschrijven waren de plaatsen bekend en verliep de organisatie goed.  
De organisatie gebeurde door de mensen achter de kerstmarkt en is vlot verlopen => 
proficiat voor de organisatoren 
+ Paardenjaarmarkt: 65 paarden (concurrentie Kruibeke). 

- vooruitblik naar Kerstmarkt en 11-11-11-actie 2021 

+ Kerstmarkt: Gaat door op zaterdag 11 december 2021. De eerste afspraken worden 

gemaakt, er zal extra aandacht zijn voor kinderanimatie. 

+ 11.11.11-actie: Afspraken: 
- I.v.m. de deur-aan-deur actie: ook dit jaar zal er geen deur-aan-deuractie zijn. Er zal wel 
een algemene folder samen met een begeleidende brief huis aan huis bedeeld worden met 



de vraag om de bijdrage te storten. Vorig jaar bleek dit een succes geweest te zijn nl. 5225€ 
en 724€ van vaste schenkers. 
- I.v.m. de Solidariteitsbrunch: deze zal eveneens niet doorgaan maar er wordt een 
alternatief uitgewerkt. Men zal via de website www.sinaaileeft.be/11-11-11 een warme 
maaltijd kunnen bestellen die ofwel afgehaald kan worden aan het 
dorpshuis/deelgemeentehuis of die aan huis wordt geleverd. Voor de warme maaltijd wordt 
aan de verschillende handelaars een offerte gevraagd.  
.  
- 11 november huldiging. 
Er wordt gedacht aan een lezing rond het verzet => onderhandelingen met enkele sprekers, 
Climax zal spek met eieren aanbieden. 
 
- planning nieuwjaarsdrink 
Deze gaat zonder tegenbericht door op 16 januari 2022 => vaste dag 3de zondag van het jaar! 
 
- Zomerkermis 2022 op de Dries: afsluiten op zondag of op maandag ? 
Voorstel was om op vrijdagavond te starten en op zondagavond te stoppen, maar voorlopig 
is er geen verandering zodat de maandagavond behouden blijft. 
In 2021 werd de tap overgenomen wijkcomité Stenenmuur. 
De 11-juli-viering zal normaal doorgaan in 2022. 
 
- Varia: 

+ I.v.m. de rio-werken in de Zwaanaardestraat is er op 27 september het openbaar 

onderzoek van Aquafin gestart i.v.m. de droogzuiging (het dossier is gedurende 1 maand te 

bekijken). De diepste doorzuiging gebeurt op de plaats waar pompgemalen komen om het 

rioolwater te verpompen. 

-Op Rioproject Zwaanaarde | Stad Sint-Niklaas kan je in de bijlagen het baanprofiel, de 

fietspaden, de waterlopen bekijken van alle betrokken straten. Vraag om dit tegen volgende 

vergadering door te nemen. De VZW Sinaai Leeft is reeds betrokken van bij de start van dit 

dossier 

-vraag hoe de bewoners betrokken zijn bij de communicatie rond de plannen. Schepen 

Baeyens en een bewoner zeggen dat er veel communicatie is geweest o.a. Webinar, een 

uitgebreide folder, een vergadering in Troelant, een brief aan alle inwoners op naam; bij de 

aanpassing aan de rooilijn zijn mensen persoonlijk aangesproken. 

-Eind 2021 zullen er voorbereidende werken gebeuren en worden de nutsvoorzieningen 

onder de grond gebracht, de Zwaanaardestraat zal doorrijdbaar blijven tijdens deze werken. 

-I.v.m. met de omleidingen zijn er nog geen afspraken gemaakt, want zijn afhankelijk van de 

aannemer en de planning/faseringen van de werken 

+ Kerkrestauratie: dossier in aanvraag => subsidiedossier bij erfgoed in behandeling 

Monument Tinel:  is volledig overgroeid met klimop + vraag naar onderhoud st.Rochuskapel. 
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