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Goedgekeurde notulen vergadering 25 januari 2016 
 

Datum: maandag 25 januari, 19u30 
Locatie: Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe 
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Cees Wissel, Fabrice Lottin 
Bewoners: Dennis D, Carl dH, Stefan J, John S 

 

1 – Opening 
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen. Jack Begijn en de wijkagent hebben zich 
verontschuldigd. 

2 – Vragenhalfuurtje 
Er was niemand aanwezig voor het vragenhalfuurtje 

3 – Vaststellen agenda 
OK 

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering 
OK, na een aantal redactionele correcties. 
Bij punt 11 Kerstboomverbranding kwam er nog een voorstel op tafel. 
Om per kern een bepaald bedrag ter besteding aan te bieden, zodat elk voor zich een verloting kan houden 
op de verbranding – hiertegenover staat het 'veilige' systeem van nu, binnen iedere kern vallen prijzen en 
bij cadeaus kan de vraag rijzen of het gepast is en of men er wel tevreden mee gaat zijn. 
Toch wordt het voorstel meegenomen door Cees. 
Ondanks de mindere belangstelling, wordt het positief ervaren om de verbranding te blijven doen en dit 
zeker qua contact tussen de bewoners met de brandweer. Toch was het gezellig met snoep, rozijnen, 
gebak, koffie en chocolademelk. 

5 – Stand van zaken Politie 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
Toch kwam er naar voren dat er toch meerdere pogingen tot inbraak was gebeurd, en de politie brieven 
had laten verdelen, of men iets had gezien, zonder specifieke aanduiding waar het gebeurd was. 

Daarop kwam het voorstel om misschien een avond te organiseren ivm 'inbraakpreventie' (ACTIE 50), de 

vrijwilligers van de Kirke hadden ook al dat idee, misschien iets om samen te doen. Voor de organisatie, 
contact opnemen met de politie. Cees neemt dit mee. 

6 – Stand van zaken Tractaatweg 
Niks meer te melden dan vorige keer. 
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Door de 'onderhoudswerken' (voornamelijk kap) in het bosje achter het oude gebouw van museum Oud-
Westdorpe en Concordia, is er meer geluidsoverlast ontstaan vanaf de Tractaatweg. Opnieuw kwam de 
vraag naar voren naar een nulmeting of geluidswerende maatregelen zoals die er komen nabij 
Schapenbout (geluidswal). Blijkbaar komen er wel bomen bij de op- en afritten en zal er geluidsarm asfalt 
gebruikt worden. 

ACTIE 51 – Informeren bij Staatsbosbeheer wat de bedoeling is van het bosje achter Schuttersweide. 

ACTIE 52 – Nieuwe geluidsmetingen uitvoeren aan de woningen in de Schuttersweide waar er een impact 

zou zijn op lawaai na het weghalen van het bosje. 

7 – Dierenweide 
Bij het afleveren van het kerstpakket bleek de verzorger vertrokken te zijn zonder dat wij als dorpsraad 
hiervan wisten, wel bleek hij zelf een vervanger te hebben gezocht, die goedgekeurd was na een gesprek 
met de bevoegde voorman. De nieuwe verzorger, die in dezelfde buurt woont als de vorige, heeft het 
kerstpakket, van de dorpsraad, gekregen. 
Het was vervelend dat we niet op de hoogte waren gesteld, maar blijkbaar is alles heel snel verlopen. 
De nieuwe verzorger, Kevin Roels, heeft wel een goede start genomen.  De stallen zijn grondig uitgemest. 
Een stal is reeds afgebroken en vervangen door een andere. 
Ook werden er vragen gesteld naar de planning ivm de nieuwe bomen, die er gingen komen, met ijzeren 
schermen, na het verwijderen van de andere bomen, wat reeds plaatsvond. 

ACTIE 54 Nagaan wat de planning is voor de komende weken/maanden inzake de dierenweide, zoals 

bijvoorbeeld aanplanting nieuwe bomen. 

8 – Consultatie dokter in het dorp 
Het gebouw waar de dokter nu zitting houdt, staat te koop. De dokter zou graag in het dorp blijven. De 
dokter zou graag een andere plaats in het dorp worden toegewezen (in rusthuis, school, kleuterschool, de 
Kirke?). Het ziet er echter naar uit dat de potentiële nieuwe eigenaars toch van plan zouden zijn, zeker in 
een eerste periode, het gebouw gewoon verder te verhuren. 
Het zou goed zijn voor het dorp, mocht er een dokter in het dorp blijven, wat er nu ook zo naar uitziet, op 
dit moment onderneemt de dorpsraad dan ook niets hieromtrent. 

9 – Containers in het dorp 
De beide plastic containers zijn vaak vol, waardoor er vaak rommel naast beland. 
Zou er een grotere capaciteit kunnen komen of kunnen ze vaker geledigd worden. 
Net als bijvoorbeeld in Axel is het de bedoeling dat het op termijn, ondergronds wordt opgeslagen. 
Mocht er vaak rommel naast liggen, dienen de mensen aangespoord worden om een MOR op te stellen. 

ACTIE 58 – Cees vraagt de cijfers op van het aantal MOR's die vanuit Westdorpe binnenkomen. 

10 – Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens (en aan het parkeerterrein in 
Westdorpe) 

Is nog steeds lopende. Er werden extra containers gevraagd. Cees kijkt hiervoor. 
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Vanuit de provincie zoekt men een oplossing op lange termijn. 
Er worden vele vrachtwagens geteld (40 aan de grens, 15 in Westdorpe en ook het terrein in Sas zou vol 
zijn), die net in Nederland hun weekendrust houden, daar dit in België niet in de vrachtwagen mag. 

Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara 

Er wordt gekeken om het op een maandagavond te doen. 
Er wordt gekeken om de communicatie op een andere manier op te pikken. 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Het was niet duidelijk of ze er wel of niet stonden. Mocht het nog niet het geval zijn dient er een 
herinnering verstuurd te worden. 

Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet 

Daar Hilde intussen uit de dorpsraad is gestapt, stelt de vraag zich als er een komt, wie hem gaat legen? Dit 
is nu een open vraag. 
Verder is het wel merkwaardig dat er bij de inplanning van een picknicktafel geen richtlijn komt i.v.m. de 
vuilnis of een inschatting ervan. Het afvalprobleem stelt zich daarnaast ook nog aan de halve ronde (nabij 
het rondpunt Westdorpe- brug – Tractaatweg). 
Er wordt soms vastgesteld dat de Belgische politie optreedt. Daar is ook een slagboom geplaatst. Er wordt 
een bord en richtlijnen gevraagd tegen het sluikstorten. 
Misschien kan een dialoog opgestart worden met Staatsbosbeheer en dit via een uitnodiging op de 
dorpsraad, waar ze hun visie en beleid kunnen toelichten. 

ACTIE 55 Staatsbosbeheer uitnodigen op één van de volgende dorpsraden. 

Actiepunt 32 – Mogelijkheid tot plaatsen prullenbak aan Edwindoplein 

Nog onderweg (komt goed) (staat er al?) 

Actiepunt 36 – Navragen aan Connexxion of een extra halte aan de Kirke voor de buurtbus een 
mogelijkheid is 

Opnieuw contact opnemen met Armand (of Connexxion of de provincie). 
Enkel de grote bus rijdt langs de kerk. De kleine bus rijdt niet langs de kerk maar via de Molenstraat naar 
Overslag. 
De vraag komt van cliënten van de bus. De kerk is voor hen centraal en het is daar makkelijk de wagen 
kwijt te raken. 

Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes 

De deadline is verstreken. Doch, het kijken voor de bordjes blijft wel. Het betreft hier bordjes/panelen met 
toeristische informatie. Hier is verder nog geen nieuws over. 

Actiepunt 49 – Onveilige situatie Lindenlaan – Graafjansdijk 

De gemeente gaat het ter plaatse handhaven en aan de bewoners vragen om de situatie te evalueren. 
Problemen komen voor door een combinatie van te hard rijden en slecht geparkeerd staan. 

11 – Rondvraag 
Benoeming via de statuten 

Dit zou gewoon kunnen, zonder verkiezingen. 
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Jaarverslag 

Volgende keer te bespreken, in de openbare vergadering, die voor ieder toegankelijk is. 
Volgende keer wordt ook het nieuwe bestuur voorgesteld. 

Paardje 

(aan het rondpunt Westdorpe – brug- Tractaatweg) 
Is niet netjes verzorgd, maar mag er staan via een afspraak tussen de man en de provincie 
(verantwoordelijke van dat stukje). Heeft een hok verkregen (met toestemming?) 

ACTIE 56 Nagaan wat de afspraken zijn inzake het paard aan de rotonde richting Sas van Gent. 

De onbedoelde perceptie is soms dat als je uit 'het kamp' komt iets meer mag. 

Westdorpe Schoon 

De organisator van vorig jaar, gaat dit niet herhalen. 
We zouden dit verder kunnen zetten vanuit de Dorpsraad en ook het “Westdorpe, het warmste dorp van 
Nederland“ wil er zijn schouders eronder zetten. 
1x per jaar lijkt tekort, er ligt namelijk veel vuil in de polder. En steeds dezelfde mensen storten op dezelfde 
plaatsen. De mentaliteit is een probleem 
Misschien een bord plaatsen met een soort 'houdt rekening met elkaar'. (net als voor de fietsers in 
Retranchement) (Belgen rijden soms op een andere, brutalere wijze). Zelfs op plaatsen met vuilnisemmers 
wordt het er soms nog naast gegooid (vb. bij de kassen). 
Vorig jaar deed een 30-tal mensen mee (ook veel input vanuit de visclub) aan het sensibiliseren en de 
acties. Misschien kijken om dit jaar, deelname te triggeren via school en scouting. (Karel spreekt Henk aan 
ivm educatie). 
Er is nood aan draagkracht en organisatie (jaarlijks, met subsidie). 

Bijeenkomst Wijk- en kernraden 20/4 

Woensdag voor koningsdag, met een (vooralsnog) onbekend thema. 
Dit zou laagdrempelig zijn, een hapje en drankje, voornamelijk om van elkaar te zien hoe anderen het 
doen. 

1 februari kijkje op wijkraad Kern Terneuzen 

12 – In- en uitgaande post 
Bevolkingscijfer 

Er zijn 30 inwoners minder in vergelijking met 2014: 1934 in plaats van 1964. 

13 – Evaluatie kerstboomverbranding 
Kerstmarkt 

De kerstmarkt was goed verlopen. 
Hilde was boos, ze had ongevraagd de foto van een woning gebruikt als postkaart, dit kan echter niet ivm 
privacy. 
Verzekering 

108 euro betaald voor de kerstboomverbranding 

Wendy, van de lichtjesstoet en de kerstboom vraagt, of je in kan stappen in onze verzekering (dit wordt 
nagegaan, moet kunnen als het een 'dorpsraad' evenement wordt). 
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De dorpsraad organiseerde enkel de kerstboomverbranding, nu dus ook Westdorpe Schoon. 
De dorpsraad geeft vnl. ondersteuning, ze was ook wel deelnemer aan de kerstmarkt. 
De dorpsraad is er al voornamelijk als aanspreekpunt voor het contact tussen de bewoners en de 
gemeente. 

ACTIE 57 Nagaan in welke mate de lichtjesstoet en de kerstboom meeverzekerd kunnen worden met de 

kerstboomverbranding van de dorpsraad. Nagaan met Wendy en met onze verzekeraar. 

14 – Finale interne rondvraag 
Geen verdere vragen. 

15 – Afronding 
Bertus bedankt hartelijk de aanwezigen en de nieuwe potentiële kandidaten voor hun aanwezigheid. 
Volgende vergadering is gepland op ma 29/2 in de Tukker. 


