Volgende vergadering van de Dorpsraad
Sinaai is op DINSDAG

7 juni 2022
om 20u in het dorpshuis Dries
Sinaai
Verslag dorpsraadsvergadering 20220405
Aanwezigen: A. Dieleman, A. Van De Walle, A. Verhofté, P. Van Greyt, D. Van Osselaer, K. Bryssinck, J.
Vercauteren, L. Van Hende, J. Wuytack, G. Poppe, K. Vercauteren, D. Meul, M. Tollenaere, F. Van
Hoydonck, I. De Block, L. Verlee, F. Creve, C. Van De Walle, P. Creve, E. Creve, E. Vercauteren, B.
Martens, W. Vermeiren, M. De Caluwe, A. Polfliet, K. Noppe, L. Beirnaert, M. Van Eynde, I. Ellegeert, J.
Smet, Schepen Baeyens, F. Brokken, E. Meul.
1. goedkeuring vorig verslag
Wordt goedgekeurd na invoeging van volgende passus op het einde van punt 4 (Wout
De Meester ivm Trage Wegen):
“De aanwezige schepenen Carl Hanssen en Wout De Meester verlaten de vergadering voor de
behandeling van punt 5 ‘Bezwaar herinrichtingsproject De Melkerij’ “.
2. Het afwateringssysteem en de dijken in de Polder Sinaai-Daknam.
Filip Brokken geeft een meer dan een uur durende boeiende toelichting over ontstaan en historiek van
deze Polder a.d.h.v. documenten, kaarten, foto’s.
Met de presentator wordt afgesproken om de inhoud van zijn presentatie in schijfjes te laten verschijnen in
Info Sinaai. Zo kan heel Sinaai er kennis van nemen.
Filip Brokken zal tijdig tekst en beeld aanleveren.
De redactie van Info Sinaai zal nog melden hoeveel ruimte er per nummer wordt voorzien.
3. Verslag A.V. vzw Sinaai Leeft
Omwille van het gevorderde uur wordt dit punt doorgeschoven naar volgende vergadering.
Verslag A.V. en balans en resultaatrekening werden wel al neergelegd op de Griffie van de Rechtbank.
Er wordt wel even teruggekeken naar de Lentedrink van 3 april:
Goede opkomst: 585 deelnemers. Bijdrage vanuit Vzw Sinaai Leeft: +/- 1.500€; deels aanwending van
vorig jaar ontvangen corona-subsidie van de stad van 4.500€.
4. Opvolging Openbare Werken.
In eerste instantie ontstaat spontaan een klachtenregen over de omleidingen n.a.v. het afsluiten van de
Sinaaibrug (Keyzershof) en de Koebrug (Klein Sinaai) door het plaatsen van de slagbomen.
Schepen Bayens kan aankondigen dat de voorwaarden voor het bekomen van een doorgangscode aan de
slagbomen versoepelt worden, en dat wie er door moet omwille van beroepsmatige verplaatsingen vanuit
de werfzone een code zal kunnen krijgen. Voorwaarde is wel dat aanvrager effectief in de werfzone woont.
Er wordt ook bekeken of er doorgang kan verleend worden aan ouders wiens kinderen ergens naar de
kleuter- of lagere school gaan. Geen middelbaar; die kunnen met de fiets.
Tot hiertoe werden alleen codes verleend voor:
Verzorgenden (medische, zorgberoepen, mantelzorgers);
landbouwers of landbouwtoeleveranciers, dagloners met activiteiten aan beide zijden van de slagbomen;
personen met economische activiteiten in de werfzone en daardoor vaak over en weer moeten;
openbaar of schoolvervoer
hulpdiensten.
De halte van de lijnbussen van lijn 27 aan de Dries in Sinaai is blijkbaar verlegd van het dorpshuis naar de
overkant van de Dries t.h.v. Natuurhuis Maya.
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Dit blijkt een eenzijdige beslissing van De Lijn te zijn, waar weinig verhaal op te halen is.
Wegeniswerken werfzone Zwaanaarde:
Aannemer nog niet gekend. Offertes moeten deze week binnen zijn, en zullen dan
worden op de gunningscriteria.

afgecheckt

5. Cultuur.
50 jr Info Sinaai: op 18 maart was er in OC Troelant een academische zitting waarvoor 85 inschrijvingen
werden genoteerd (redactieleden, schepencollege, gemeenteraadsleden die in Sinaai wonen,
adverteerders, verenigingen waren uitgenodigd).
Op 24 april om 11u30 wordt er een fototentoonstelling geopend in het dorpshuis.
Schepen van cultuur Filip Bayens zal het openingswoordje doen.
Er wordt een kleine receptie aangeboden aan de aanwezigen door de vzw.
6. varia.
Een aanwezige komt terug op het indienen van een bezwaarschrift namens de dorpsraad terwijl dit niet
vooraf op de vergadering werd besproken, en vind dit een gevaarlijk principe.
De moderator wijst erop dat dit geen principe is, maar een uitzondering op het principe.
Dorpsraad heeft ooit nog maar 3 bezwaren ingediend: tegen het mestverwerkingsbedrijf in de
Weimanstraat; tegen de windmolens die in Waasmunster gepland waren, en nu in dit dossier, De Melkerij.
Bij de eerste twee passeerden de bezwaren wel eerst op de vergadering.
In dit dossier moest tijdig actie worden ondernomen, omdat anders geen bezwaar meer mogelijk was.
Uiterste datum indienen bezwaar: 17 januari; eerstvolgende vergadering was 1 februari, en toen werd het
dossier ook ter ratificatie voorgelegd.
Ondertussen heeft bouwheer al contact genomen, en zullen enkele aanpassingen onderzocht worden
ingevolge onze vraag
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