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De jaarlijkse bewonersbijeenkomst geeft de Dorpsraad van Westdorpe de mogelijkheid om de zaken
die zijn gerealiseerd en wat er nog op de ‘rol ’staat te communiceren met de bewoners van
Westdorpe. De bewonersvergadering is tevens een vorm van communicatie om te horen wat er
verder speelt in ons dorp.

JAARVERSLAG DORPSRAAD WESTDORPE 2010
INLEIDING:
De jaarlijkse bewonersbijeenkomst geeft de Dorpsraad van Westdorpe de mogelijkheid om de
zaken die zijn gerealiseerd en wat er nog op de ‘rol ’staat te communiceren met de bewoners
van Westdorpe. De bewonersvergadering is tevens een vorm van communicatie om te horen
wat er verder speelt in ons dorp.
Wat is nu een dorps- of wijkraad:
Een wijk- of dorpsraad is een georganiseerde bewonersgroep, bestaande uit vrijwilligers die
de belangen van hun dorp of wijk behartigen en zich actief opstellen ten aanzien van de
leefbaarheid.
De Dorpsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagde betrokkenheid te tonen bij dat deel
van het gemeentelijke beleid in de voorbereidende en uitvoerende zin dat gevolgen heeft voor
de leefbaarheid in het dorp.
Ook dit verslagjaar heeft de Dorpsraad van Westdorpe zich actief opgesteld ten aanzien van
de leefbaarheid in ons dorp. Niet alleen de overheid maar ook de inwoners zelf zijn
verantwoordelijk voor een leefbare omgeving.
BESTUUR:
Dit verslagjaar zag het bestuur er als volgt uit:
Marijke Hemelsoet
vice-voorzitter/secretaris
Sarissa Capello
penningmeester
Bianca Smits
secretaris/notuliste
Veronique Gautier
lid
Bertus Franse
lid
Derek-Jan Franse
lid
Peter Pijcke
lid
Jan Hilbrink
lid
Bestuurswijzigingen:
Met ingang van 1 september 2010 is Jan Hilbrink toegetreden als lid van de Dorpsraad. De
functie van secretaris is overgenomen door Bianca Smits.
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert 10 maal per jaar en belegt minimaal zes keer een
vergadering met de inwoners, waarin inbreng van de bewoners mogelijk is. Deze
vergaderingen worden bijgewoond door Wethouder Pim Broekhuysen en Wijkcoördinator
Cees Wissel. Beide heren zijn een belangrijke schakel tussen gemeente en de Dorpsraad.
Wijkcoördinator Cees Wissel stuurt de vragen en verzoeken door naar de juiste plek in de
gemeentelijke organisatie en bewaakt de voortgang van de vragen. Wij ervaren in de heer
Broekhuysen een gesprekspartner die indien nodig signalen afgeeft binnen het College en
zorgt voor terugkoppeling naar de Dorpsraad.
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COMMUNICATIE:
De Dorpsraad zorgt voor terugkoppeling naar de inwoners door middel van de website met
informatie, plaatsing van artikelen in het Zeeuws Vlaams Advertentie Blad en indien nodig
flyers die ‘ huis-aan-huis ‘ worden bezorgd in het dorp.
De gemeente draagt zorg voor informatie op basis van toezending van Commissie- en
Raadsagenda’s en beleidsplannen, zodat de Dorpsraad een afgewogen advies kan geven.
De gemeente neemt contact op met de Dorpsraad over plannen en voorstellen die ons dorp
raken. De belangrijkste onderwerpen die de Dorpsraad o.a heeft behandeld in 2010 zijn:
- Inrichting van de ecologische verbindingszone in de Autrichepolder
- Aanpassing bestemmingsplan ten behoeve van uitbreiding hotel ‘De Tukker’
- Provinciaal Omgevingsplan
- Speelvoorzieningen
- Ontrekking aan de openbaarheid gedeeltelijk Autricheweg en de Axelsestraat
- Onderhoud wegen, trottoirs en groenvoorziening
- Informatie uitwisseling m.b.t. de inzameling plastic afval en zwerfvuil
- Overlast hondenpoep ( blijft de grootste ergernis )
- Bemiddeling vervanging beheerder dierenweide
Klankbordgroep:
Namens de Dorpsraad heeft Bertus Franse zitting in de klankbordgroep van ‘ Rosier
Nederland BV ‘ ( voorheen Zuid-Chemie ) te Sas van Gent.
Website:
In dit verslagjaar is onze website door 1875 bezoekers bezocht die gemiddeld 2 minuten de
site hebben bekeken. Organiseert u als vereniging een evenement…laat het ons weten en het
wordt op de site van de Dorpsraad gezet.
NIEUWBOUW WOONZORGCENTRUM WESTDORPE:
Op de locatie van het huidige ’t Verlaet aan de Bernhardstraat wordt een nieuw
woonzorgcentrum gerealiseerd. Op dinsdag 13 juli 2010 bereikte men het hoogste punt bij de
bouw van het nieuwe woonzorgcentrum.
We hebben te maken met een veranderde samenleving, met andere behoeften en wensen. Er is
in het nieuwe gebouw aandacht besteed aan een multifunctionele ruimte.
Een ontmoetingsplek voor alle bewoners van ’ t Verlaet en de inwoners van Westdorpe.
Een nieuw gebouw, een nieuwe naam:
De Dorpsraad is gevraagd om als intermediair en neutrale partij op te treden bij het zoeken
naar een nieuwe naam. In samenwerking met de opdrachtgevende partijen
( SOKA en Woongoed ) is een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam.
Een naam die te maken heeft met Westdorpe, die herkenbaar is voor de inwoners en een naam
die past bij het gebouw. Er zijn veel ideeën en suggesties binnen gekomen van de inwoners
van Westdorpe bij Woongoed. Afgesproken is om de nieuwe naam van het
Woonzorgcomplex te onthullen bij de officiële opening eind 2011.
Net als veel Westdorpenaren zijn we blij met dit nieuwe gebouw in ons dorp, waardoor een
belangrijke voorziening behouden blijft.
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VERKEER:
De te hoge snelheden door het dorp van zowel auto’s, brommers en scooters blijven ons
zorgen baren. Snelheidovertreding is op ons verzoek ook voor 2011 wederom opgenomen als
de grootste ergernis in het politiewerkplan. Bij opstoppingen in geval van ongevallen of
wegwerkzaamheden op de Tractaatweg om het verkeer te laten doorstromen verloopt e.e.a.
nog niet geheel vlekkeloos. We wachten het calamiteitenplan van de Provincie af om dit goed
te regelen.
Na diverse meldingen van de bewoners van de Batterij, betreffende het vele
vrachtverkeer dat gebruik maakt van de weg door de Batterij, is er een proef gehouden die
niet tot een gewenst resultaat heeft geleid.
Ook hebben wij bij het College van B&W gepleit voor een veilige fietsroute WestdorpeTerneuzen v.v. Op verzoek van de Dorpsraad heeft Veilig Verkeer Nederland een rapport
opgesteld waarin drie mogelijkheden naar voren komen. Wij pleiten er als Dorpsraad ook
voor om het 30 km/u-karakter van de Graafjansdijk beter te accentueren.
VERBREDING TRACTAATWEG:
Sinds 2008 loopt de Milieu Effect Rapportage N62 Tractaatweg. Het laatste jaar zijn er
weinig ontwikkelingen geweest. Er is vooral ingezoomd op de problematiek rondom de
Axelse Sassing. Hier komen verschillende verkeersstromen samen, waaronder weg-, rail- en
waterverkeer. Ook dient er ruimte te worden gereserveerd voor een leidingstrook en is het
technisch lastig om dit alles op deze locatie onder te brengen.
Uiteraard dient er ook rekening te worden gehouden met het aanwezige
natuur/landschap. Om hierover duidelijkheid te krijgen, heeft een adviesbureau opdracht
gekregen op welke manier het onderliggende wegennet kan worden aangesloten op de N62;
de aansluiting op het nieuwe tunneltracé en Terneuzen, ontsluiting glastuinbouw, Batterij en
Westdorpe.
In maart 2011 zal verder duidelijkheid ontstaan op welke manier(en) het onderliggende
wegennet moet of kan worden aangesloten, zodat we voor de toekomst een goede ontsluiting
hebben van het aanliggende gebied en een goede ontsluiting op de Tractaatweg. Vorig jaar
heeft de verantwoordelijke Wethouder aangegeven in 2011 stand van zaken te geven aan de
inwoners. Wij zien de uitnodiging voor deze bijeenkomst met belangstelling tegemoet.
POLITIE:
De politie is actief betrokken bij wat leeft en speelt in de kern Westdorpe. De lijnen van de
bewoners en de Dorpsraad naar de politie zijn korter geworden. Mireille Cevaal, agent politie
Zeeland is elke vergadering aanwezig en er worden zaken uitgewisseld over wat er speelt en
leeft in ons dorp.
WANDELPAD MOLENSTRAAT:
De Dorpsraad heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om een wandelpad aan te leggen
vanaf de brandweerkazerne tot aan de ingang Kreekdreef, dit om het Rondje Kreek te
voltooien. Wandelaars moeten nu een gedeelte over de rijbaan lopen en dat levert
verkeersonveilige situaties op. We hopen op een snelle realisatie van een veilig wandelpad.
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De vraag staat al lang op de actiepuntenlijst en dateert van 26 februari 2008.
Het College heeft in 2009 aangegeven dat er (nog) geen budget was om het wandelpad te
realiseren en men zou de situatie in 2010 opnieuw bekijken. Wij hopen op realisatie van het
wandelpad in 2011.
STRAATONDERHOUD:
Op 5 november 2009 heeft de Raad het Wegenbeheersplan 2010-2014 vastgesteld.
Als wegbeheerder heeft de gemeente vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de
wegverhardingen binnen de bebouwde kom. Dit houdt in het waarborgen van de veiligheid
van de weggebruikers en de zorg voor het goed functioneren van de wegen.
De Dorpsraad heeft diverse malen het gemeentebestuur gewezen op de slechte
onderhoudssituatie van de Graafjansdijk A kant vanaf het kerkplein tot aan de Jan
Dellaertstraat.
De situatie is door Wethouder Bos, bewoners en de Dorpsraad ter plaatse bekeken en door de
Wethouder onderschreven. De toezegging om bovengenoemd stuk aan te pakken is door
Wethouder Bos nagekomen. Bewoners en de Dorpsraad zijn tevreden dat bovengenoemde
straat grondig is aangepakt. Ook de Bernhardstraat is grondig aangepakt en voorzien van
nieuwe riolering, bestrating en lantaarnpalen.
KERSTBOOM:
Volgens traditie is op zaterdag 11 december voor de 13e maal de kerstboom geplaatst. Voor
alle kinderen was er warme chocolademelk geschonken door de plaatselijke supermarkt van
Westdorpe. Dit jaar heeft de Dorpsraad net als vorig jaar het plaatsen van de boom op een
speciale manier gevierd. Daarom heeft de Dorpsraad aan alle kinderen gevraagd een witte
ballon op te laten met een kerstwens. Zeker 60 kinderen waren met hun ouders aanwezig om
op sein van de kerstman de ballonnen op te laten.
Dank aan Mammoet, Swagemakers en Vopak voor het handhaven van de traditie en alle
sponsoren van de ballonnenwedstrijd. Jammer dat de kerstboom op 24 december op grond
van veiligheid door de brandweer verwijderd moest worden. De boom dreigde door de sterke
noordoostelijke wind om te vallen op een winkelpand.
In januari werden, net als voorgaande jaren, onder toezicht van de brandweer op het scouting
terrein de bomen verbrand. Voor elke boom die men inleverde stelde de gemeente een lotje
beschikbaar voor leuke prijzen. Totaal zijn er 14 prijzen in ons dorp gevallen incl. de
hoofdprijs.
Tegelijkertijd werden de winnaars van de ballonnenwedstrijd bekendgemaakt.
De prijzen van de ballonnenwedstrijd die geschonken waren door de middenstand van
Westdorpe, werden uitgereikt door Wethouder Broekhuysen.
THEMATISERING KLEINE KERNEN:
De gemeente heeft aandacht voor toerisme en plattelandsontwikkeling. In 2005 is een visie op
toerisme en plattelandsontwikkeling vastgesteld. Doel is ons dorp aantrekkelijker te maken
voor bezoekers, toeristen en niet in de laatste plaats voor de bewoners zelf. Twee leden van de
Dorpsraad wonen de vergaderingen van de Werkgroep Thematisering Kleine Kernen bij.
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Deze Werkgroep heeft gekozen om Westdorpe een gezicht te geven en omdat Graaf Jan
onlosmakelijk is verbonden met Westdorpe werd het een kunstwerk van Graaf Jan.
Het beeld krijgt een plaatsje aan de voorkant van het nieuwe woonzorgcentrum.
Onze wensen in het kader van de leefbaarheid voor 2011 zijn:
- opknappen van de camperparkeerplaats aan de Berhardstraat
- muziekkiosk realiseren tegenover het nieuwe verzorgingshuis
- aantrekkelijker maken van de omgeving rondom de dierenweide en speeltuin
- de kern aantrekkelijker maken met fleurige bloembakken
- wandelpad Molenstraat staat hoog op onze verlanglijst
Wellicht kunnen we Clavis en Woongoed via de gereedschapskoffer die elke dorps- en
wijkraad in de gemeente Terneuzen heeft ontvangen, om een
‘ Spekcheque ‘ te vragen om, al was het maar één wens te vervullen.
Na onze wensen is er ook een zorg voor de toekomst, met name voor het woon- en
leefklimaat van Westdorpe. Gelet op de lopende ontwikkelingen vrezen wij dat ons dorp
langzamerhand wordt ingesloten door het kanaal van Gent naar Terneuzen in het westen, de
grens met België en industriegebied Zelzate in het zuiden, de ontwikkelingen glastuinbouw
in het noorden en de uitbreiding van de Tractaatweg in het oosten.
Deze ontwikkelingen hebben ongetwijfeld hun invloeden op het leefmilieu van onze
dorpsgemeenschap m.b.t. luchtkwaliteit, aantal verkeersbewegingen, bereikbaarheid,
geluidsinvloeden, kortom de belevingswaarde van de directe woonomgeving. Wij vragen ons
af wat de directe gevolgen zijn van de verdubbeling van de Tractaatweg.
SLOT:
Wij willen dit jaarverslag beëindigen met het uitspreken van een woord van waardering voor
al diegenen die actief zijn in het verenigingsleven en ook een steentje bijdragen om ons dorp
leefbaar te houden. Een dorp waar het goed toeven is. Daar gaan we ook in 2011 weer voor!
Westdorpe, december 2010
Dorpsraad Westdorpe
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