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Goedgekeurde notulen vergadering 29 februari 2016 
 

Datum: maandag 29 februari, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Cees Wissel, Stefan Joos, Fabrice Lottin, 

Carl De Hulster, John Smael, Dennis Deblaere 
Bewoners: Liovana C. 

 

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

Afwezigheid 

Het valt op dat de wethouder de laatste drie raden verontschuldigd is, en tevens dat bij deze en de vorige 
dorpsraad ook de wijkagent niet aanwezig kon zijn. Te meer daar enige tijd geleden de dorpsraad om die 
redenen van een andere dag naar de maandag is verplaatst omdat die dag beter paste in de agenda's. 

ACTIE 59 – Carl en Fabrice kijken voor het opstellen van een e-mail naar Jack B. 

2 – Vaststellen agenda 
OK, behalve dat “Voorstelling bestuur toegevoegd dient te worden”. Is agendapunt 5a. 

3 – Vragenhalfuurtje 
Cross-parcours 

Enige tijd geleden bleek er al een vraag om 
opnieuw een cross-parcours in te richten in het 
dorp, toen was dat idee niet concreet genoeg 
naar uitvoering en onderhoud. En verdween 
het dan ook enige tijd van tafel, echter sinds de 
verkiezing van jeugdprinses carnaval werd 
door die prinses het idee terug geopperd aan 
de burgervader. Vandaag is de jeugdprinses 
carnaval, Liovana, dan ook hier langs geweest 
met een werktekening, die ze op de 
dorpsschool hebben getekend. Het gaat om 
een nu verwaarloosd bosje met een hoop 
zwerfvuil achter het scoutsterrein. Vroeger was daaromtrent ook een crossparcours, de nieuwe 
jeugdelingen zouden ook willen rijden onder de 'oude' naam de “Kreek-Crossers”. 
Er wordt gekeken om een principeakkoord te vragen, en daarop het plan verder uit te werken en te 

concretiseren. ACTIE 60 Stefan is bereid hieraan mee te werken. 

Het is ook wel bekend dat er in Axel een terrein is maar die wordt als te ver ervaren en ook te gevaarlijk 
om er te raken voor de kinderen. 
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4 – Toelichting inzake buurtpreventie WhatsApp door onze 
wijkagent Christiaan Wisse 
Aangezien de wijkagent afwezig is, gaat dit punt niet door. 
Vorige week was er in Koewacht een druk bezochte avond over de WhatsApp Buurtpreventie in 
aanwezigheid van Cees en Samantha Stroband. Eerder was hier ook al gepraat om een thema-avond te 
organiseren rond veiligheid, maar de vraag bleef open of dit in de dorpsraad diende te gebeuren of in een 
aparte avond. Gezien voorgemeld evenement en daar de Kirke op 11 mei iets samen wil doen met de 
politie en iets over brandveiligheid, lijkt het raadzaam stappen te ondernemen die dit ondersteunen. 

ACTIE 61 Fabrice neemt contact op met de Kirke (Bianca zou met die avond bezig zijn). 

5a – Voorstelling bestuur 
De vier bewoners die meeliepen en interesse toonden, sluiten allen aan bij de raad. Hun foto en gegevens 
zullen ook worden bijgevoegd op de website het betreft John, Carl, Stefan en Dennis.  
Bertus geeft aan de fakkel van het voorzitterschap te willen doorgeven, de andere leden geven echter aan 
dat het net goed is dat het voorzitterschap ligt bij een lid dat reeds langer aanwezig is in de dorpsraad en 
die een echte geboren en getogen Westdorpenaar is. 

ACTIE 62 Nieuwe leden geven hun naam, adres en foto door voor de website. 

 

5b – Jaarverslag 
Fabrice leest het jaarverslag voor en deze wordt goedgekeurd. 

Reductie openbaar vervoer 

Sinds 1 maart 2015 zijn er een aantal bussen afgeschaft in het dorp. De pogingen van inwoners en de 
dorpsraad om dit tegen te gaan, zijn niet geslaagd. Vooral voor schoolgaande jongeren vormt dit een 
probleem. De bussen die rijden, zijn te vroeg of te laat. De goede bussen vertrekken uit Sas of Axel. Om 
daar te geraken zijn er ook “halte taxi’s”, doch daar zijn extra kosten aan verbonden. 

Extra halte buurtbus 

Er is een vraag om een extra halte te krijgen voor de buurtbus aan de Kirke. De nieuwe halte is voorzien 
vanaf 1 maart 2016. 

Zebrapad aan bejaardenhuis 

Er was een vraag om aan het bejaardenhuis een zebrapad te voorzien, doch dit wordt niet geplaatst in 
zone 30 en ook maar waar er heel veel wordt overgestoken. Bovendien gebeuren de meeste ongevallen 
met voetgangers aan zebrapaden. 

Afsluiten Kanunnikenpad voor verkeer 

Er is een vraag gekomen om dit pad (tussen De Deckerstraat en de Schreijboom) af te sluiten, behalve voor 
wandelaars en fietsers. Bovendien ligt het pad er in heel slechte staat. Na verkeersoverleg werden de 
bewoners geïnformeerd. Uiteindelijk is in samenspraak met de bewoners besloten om het pad niet af te 
sluiten. Het pad is wel heraangelegd. 
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Parallelweg langs de Tractaatweg 

Er zijn nog wat pogingen ondernomen om de Graafjansdijk te ontlasten van landbouwvoertuigen, 
sluikverkeer en calamiteitenroute. Het antwoord van de gemeente en de provincie is dat er helemaal geen 
budget is voor een parallelweg. Volgens bepaalde studies van de provincie/gemeente was er geen nood 
aan. 

Omleiding na ongeval op de Tractaatweg 

Het is niet de bedoeling dat bij een ongeval op de Tractaatweg, het verkeer omgeleid wordt via de 
Graafjansdijk. Dit is nochtans gebeurd bij een ernstig ongeval op 23/02/2015. Heel wat bewoners klaagden 
van daverende huizen omwille van zware vrachtverkeer. Bovendien is het ook risicovol om vrachtwagens 
met allerlei inhoud (zoals chemische stoffen) door een woonzone te laten rijden. De politie heeft de 
situatie geëvalueerd en neemt de nodige aandachtspunten mee. Hopelijk is er een geen volgende keer, 
maar indien toch, dan zou de Graafjansdijk gespaard moeten worden als calamiteitenroute. 

Werken aan de Tractaatweg 

Over de werken van de Tractaatweg is niet zoveel nieuws uitgekomen. De financieringsproblemen van de 
Sloeweg zouden geen impact hebben op de werken van de Tractaatweg. De meeste onteigeningen zijn 
rond op enkele na. 

Snelheid op de Molenstraat 

Er wordt geklaagd dat er veel te snel wordt gereden in de Molenstraat. Na metingen blijkt de snelheid 
effectief veel te hoog te liggen. 46 km gemiddeld, met uitschieters tot 70 km/uur of meer, en dit terwijl 30 
km de maximaal toegestane snelheid is. Verkeersdrempels komen er niet, maar de politie zal er wel 
snelheidscontroles uitvoeren. 

Veiligheid in het dorp 

Er wordt melding gemaakt van een onveilige verkeerssituatie op de hoek van Graafjansdijk en Lindelaan. 
Dit wordt verder opgenomen door de Gemeente. Wordt dus nog vervolgd. 
Vallende bladeren in het dorp zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties voor wandelaars. Doch, het 
probleem is over de gehele gemeente en het is dus moeilijk hier preventief iets te doen. Bovendien kan de 
gemeente ook onmogelijk alle bladeren op het gehele grondgebied onmiddellijk oplossen. Vandaar de 
boodschap: maak een MOR, dit is de snelste en meeste efficiënte manier om het probleem lokaal op te 
lossen. 
De overlast van truckers op de parkings aan de Baeckermat en aan de grens, breiden nu uit tot 
geparkeerde truckers op de pechstroken langs de Molenstraat en de Tractaatweg. Dit wordt getolereerd, 
doch veilig is dit niet. 
Na de aanslagen in Parijs, vraagt de politie attent te zijn op mogelijks vreemd gedrag. Bij enige aarzeling is 
de beste optie dit te melden bij de politie. 

Zwerfvuil 

Ons dorp heeft wat last van zwerfvuil: Schuttersweide, Molenkreek, de polders, Scoutingbos, Zeedijk, … Er 
wordt vaak gewezen naar de vissers, doch dit is meestal niet zo. Bovendien informeert de visclub hier 
duidelijk over en worden vissers aangesproken die vuil zouden achterlaten. 

Nederland Schoon – Westdorpe Schoon 

Op 28 maart 2015 was er Nederland Schoon, en op initiatief van Brenda werd Westdorpe Schoon 
gelanceerd. De dorpsraad heeft dit mee georganiseerd en de Gemeente Terneuzen heeft mee 
gefaciliteerd. Er waren uiteindelijk ruim 30 vrijwilligers aanwezig die in een toffe sfeer heel wat vuil hebben 
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opgehaald. En we hebben zelfs nog een taart ontvangen van Nederland Schoon. Een geslaagde dag! 
Behalve voor 2 dure grijpers die spoorloos zijn verdwenen. 

Bankjes in Canisvliet 

Het is super dat er in Canisvliet picknick tafels zijn voorzien, doch er zijn geen vuilbakken. Dit wordt 
geregeld door Staatsbosbeheer en zij halen geen vuil op, vandaar dus geen vuilbakken. 

Containers in het dorp 

De containers zijn wekelijks overvol, van daar vragen wij een grotere capaciteit. De Gemeente Terneuzen 
bekijkt voorlopig een aantal opties hierover, vooraleer iets te beslissen. Wordt dus vervolgd. 

De paardjes aan de brug van Sas van Gent 

Verrassing alom toen het stukje wei aan de rotonde plots 2 paarden telde. Jammer dat het er niet verzorgd 
uitziet, de omheining er verloederd uitziet en de paarden in droog stof zitten te eten. De paarden staan er 
met de toestemming van de provincie, waar afspraken gemaakt zijn. De provincie zal dan ook verder 
toezien dat alles netjes verloopt. 

WK Feedervissen 

Het WK Feedervissen van 6 tot en met 12 juli was een groots evenement waarbij honderden vissers over 
de gehele Zeedijk verspreid hebben gevist tussen de brug Sas van Gent tot aan de Autrichehaven. Een waar 
spektakel en alle nodige maatregelen werden genomen door de Gemeente Terneuzen en de 
organisatoren. De opening van het WK vond plaats in Terneuzen omwille van praktische redenen, wat wel 
jammer was voor Westdorpe zelf, net zoals het feit dat op de affiche Terneuzen stond en niet Westdorpe. 

Dierenweide 

Er is heel wat commotie ontstaan bij het verwijderen van enkele dieren. De vergadering van 26 mei 2015 
was dan ook de vergadering met het grootst aantal aanwezigen, zowel van de gemeente als bewoners. Het 
feit was dat er te veel dieren aanwezig waren voor een te kleine oppervlakte. Over de werkwijze werd 
echter slecht gecommuniceerd. Een nieuw plan is opgesteld, de lama die tevens moest worden verwijderd, 
mocht dan toch blijven. De weide wordt aangepakt met een nieuwe omheining, nieuw hok en nieuwe 
bomen. 
Sinds de kerstvakantie hebben we ook een nieuwe beheerder. 

Buurtbemiddeling 

Anja Rijlaarsdam is komen praten over buurtbemiddeling. Het doel van buurtbemiddeling is om bij elk 
conflict te zoeken naar wat er echt speelt. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers en baseert zich op 
vrijwillige samenwerking tussen de buren. De tussenkomst met buurtbemiddeling neemt steeds toe. In 
Terneuzen zijn er zo’n 300 buurtbemiddelingen en in Westdorpe zelf is het rustig. 

BMX baan 

De BMX baan gevraagd door de kinderen lijkt op de lange baan te schuiven. De kinderen willen de baan, 
maar ze slagen er niet in een plan uit te werken. Dit werd verder niet meer opgevolgd door de dorpsraad 
aangezien kinderen gewoon buiten moeten ravotten en crossen op de fiets kan ook zonder officiële BMX 
baan. 
Tijdens carnaval werd dit echter terug aangekaart door jeugdprinses carnaval aan de burgemeester. Wordt 
dus vervolgd. 
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Ongeadresseerde reclame (inclusief dat van de Gemeente) 

Er wat discussie over communicaties van de Gemeente Terneuzen die niet gebeuren omdat de bewoner 
een NEE/NEE sticker heeft. De Gemeente zal bij het verdelen van de post, duidelijk communiceren welke 
brief wel of niet in de brievenbus mag bij aanwezigheid stickers (met andere woorden, of bepaalde 
communicaties rekening dienen te houden met de stickers of niet). 

Burgerparticipatie 

Kees van Dorst is komen informeren bij onze dorpsraad of het principe van dorpsraden goed functioneert. 
Sinds we bij de Gemeente Terneuzen zitten, loopt de communicatie stukken beter, ook gebeurt het meeste 
via de wijkcoördinator.   

Verzekering activiteiten dorpsraad 

Er zijn binnen de dorpsraad heel wat vragen geweest inzake de verzekering bij activiteiten: vooral schade 
ten gevolg een activiteit alsook bezoekers die zich zouden verwonden tijdens een van onze activiteiten. Er 
is een vrijwilligersverzekering vanuit de Gemeente Terneuzen, maar deze is enkel van toepassing op de 
vrijwilligers. Deze vrijwilligersverzekering komt tussen voor alle punten die niet gedekt zijn door andere 
verzekeringen. Voor de kerstboomverbranding wordt een extra verzekering afgesloten die door de 
gemeente wordt betaald. 

Archief 

Sinds 2015 worden de documenten ook in de cloud bijgehouden, vooral omdat het vorig (digitaal) archief 
op de USB stick het niet heeft overleefd. 

Zoektocht nieuwe leden 

Er zijn een aantal oproepen geweest voor nieuwe leden. Er zijn een aantal meldingen geweest, een aantal 
mensen gekomen en een aantal mensen gegaan. 

Kerstmarkt 

Als dorpsraad hadden wij een standje op de kerstmarkt georganiseerd door de oudervereniging van de 
basisschool de Kreeke. We hebben getracht hiermee meer kenbaarheid te geven aan de dorpsraad en ook 
te laten weten dat we nieuwe leden zoeken. Er was ook een kleine quiz georganiseerd. Daarnaast hebben 
we een aantal krantenartikelen opgehangen, opdat iedereen kan zien waar we mee bezig zijn of zijn 
geweest. 

Lichtjesstoet en kerstboomverbranding 

De dorpsraad heeft weer zijn volle medewerking gegeven voor de lichtjesstoet, ook financieel qua 
sponsoring. De dorpsraad nam weer de organisatie op van de kerstboomverbranding en dankt hierbij de 
medewerking van de brandweer van Westdorpe en de scouting Wewekabo. 
Voor de kerstboomverbranding leeft het idee om de lotjes van de VVV te vervangen door geld. Met dit geld 
zouden dan prijzen gekocht kunnen worden voor een verloting binnen het dorp tijdens de 
kerstboomverbranding, aangezien het vooral kinderen zijn die de kerstbomen binnenbrengen. Dit zou voor 
hen nog leuker zijn en zou tijdens de kerstboomverbranding extra sfeer en animo kunnen brengen. De 
mogelijkheid hiervan wordt door de Gemeente Terneuzen geëvalueerd. 

Staatsbosbeheer 

Naar aanleiding van het weghalen van bomen aan de Schuttersweide en het niet kunnen plaatsen van 
prullenbakken in Canisvliet, zijn we van plan Staatsbosbeheer te vragen om tijdens een vergadering 
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toelichting te geven over hun visie en te melden wat onze bezorgdheden zijn. Staatsbosbeheer heeft hier 
positief gereageerd, doch zal ten vroegste voor de vergadering van april 2016 zijn. 

Nog enkele feiten 

Op de hoek van de Singel en de Schipholstraat werden de struiken verwijderd en gras gezaaid voor de 
veiligheid van schoolgaande kinderen die van school komen en anders moeilijk zichtbaar waren. 
Prullenbakken zijn geplaatst aan het Edwindoplein. 
Hobbel is weggehaald op de stoep van onze rijwielhandel. 
De drempels tussen het rusthuis en de supermarkt werden aangepakt, opdat zonder hindernissen met de 
rollator kan worden gereden. 
Sinds september hebben we een nieuwe wijkagent, Christian Wisse. 
Na de melding dat het bordje Reedijk was verdwenen en wat heen en weer geschuif wie hier actie voor 
moest nemen, staat het bord er vandaag terug. 
Het gebouw waar de dokter vandaag zitting houdt in Westdorpe, staat te koop. De aanwezigheid van de 
dokter in ons dorp staat hiermee mogelijks op de helling. Als dorpsraad vinden wij het belangrijk dat er een 
dokter zitting houdt, doch, zullen wij voorlopig verder niks ondernemen. 
Het aantal inwoners is gedaald van 1.964 naar 1.934 (bron Terneuzen). 

6 – Overlopen financieel verslag 
Het financieel verslag wordt volgende keer besproken daar de penningmeester de vergadering vroegtijdig 
diende te verlaten. 

7 – Goedkeuring verslag vorige vergadering 
OK, na een aantal redactionele correcties. 

8 – Schoonmaak dag Westdorpe 
De vraag werd geopperd of we het nu wel of niet gingen doen, daar die landelijke dag nu wel erg dicht was 
gekomen. Een betere voorbereiding en campagne lijken beter. Zeker daar het ook veel te maken heeft met 
de mentaliteit. Zo is de hondenpoep echt wel iets van de mensen uit het dorp. 
In Hulst staan er borden tegen sluikstorten, waarop de kosten ook vermeld op staan. We zouden kunnen 
vragen of er hier ook zo'n borden kunnen staan. We kunnen alvast nadenken over mogelijke locaties en 
aantallen. 
Tevens hebben de vissers binnenkort jaarvergadering, waar het ook opgepakt wordt dat het de bedoeling 
is dat ze de omgeving schoon houden. 
Daarnaast was er ook nog onduidelijkheid van wie het schoolplein was. Het oude afgezette deel blijkt van 
de school te zijn en het oude straatdeel dan van de gemeente. De school bevestigt dat het er nu niet zo 
netjes bijligt en willen terug een schoonmaak dag en willen het ook terug oppikken met de kinderen van 
school. 

9 – Stand van zaken Politie 
Er is geen stand van zaken bij afwezigheid van de wijkagent. 
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10 – Stand van zaken Tractaatweg 
Er zijn geen meldingen. 

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

Het verzoek om een extra container te plaatsen op de vrachtwagenparkeerplaats ligt bij Stadsservice. De 
meningen zijn verdeeld. Het gaat hier om de extra kosten van container, plaatsen en natuurlijk het legen. 
Ook op het bestuurlijke vlak heeft dit onderwerp de aandacht, Zeeuws breed. Begin maart wordt er een 
bestuurlijk overleg met alle wegbeheerders gepland over het parkeren van vrachtwagens. 

Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara 

9 mei om 18u30, het programma wordt later bekend 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Herinnering sturen. 

Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet 

Er is contact geweest, maar ze konden nu niet aanwezig zijn. Er is een nieuwe beheerder aangesteld, ze 
willen komen om onze vragen te noteren. 

Actiepunt 32 – Mogelijkheid tot plaatsen prullenbak aan Edwindoplein 

De prullenbakken aan het Edwindoplein zijn geplaatst. 

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

De buurtbus gaat per 01/03/2016 halt houden aan De Kirke en aan de Schuttersweide. Daarnaast verdwijnt 
de halte 'Molenstraat' in de Wilhelminastraat. De bus die op Hulst rijdt, hield wel al halt aan de Kirke en 
blijft dit ook doen. 

Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes 

Geen nieuws. 

Actiepunt 49 – Onveilige situatie Lindenlaan – Graafjansdijk 

Onveilige situatie Lindenlaan-Graafjansdijk. Onze BOA’s zullen de situatie beoordelen en handhaven als dat 
nodig is. Evalueren met bewoners gaan we niet doen. 

Actiepunt 53 – Klachten omtrent menselijke uitwerpselen rondom de Molenkreek 

Dit wordt opgenomen in de vergadering van de visclub. 

Actiepunt 54 – Planning dierenweide 

De nieuwe bomen worden weldra geplaatst. 

Actiepunt 56 – Afspraken paard rotonde 

Ik heb melding gemaakt bij de provincie (Edwin Roelans) en melding gemaakt van de ‘paardonterende’ 
situatie. De provincie heeft gemeld dat er afspraken gemaakt zijn met de eigenaar van het paard over het 
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onderhoud. Van de stal weet men ook af. De provincie houdt zelf in de gaten dat een en ander goed 
verloopt. Bij mogelijke wantoestanden zal er worden opgetreden. 

Actiepunt 58 – De MOR’s vanuit Westdorpe 

De lijst is ontvangen en wordt naar de leden doorgestuurd. Er zijn 131 meldingen in 2015 en 3 in 2014. 

12 – Rondvraag 
Verwelkoming nieuwe bewoners 

De Kirke denkt eraan om een verwelkkomingsavond te organiseren, misschien kan ook de dorpsraad hierin 
iets betekenen. Een van de problemen is dan ok de nieuwe bewoners te contacteren, daar voor de privacy 
er geen lijst kan vrijgegeven kan worden. Misschien kan echter de gemeente de brieven versturen. 

ACTIE 63 – Fabrice checkt of de gemeente brieven kan versturen. 

Actie tolvrije tunnel 

Loopt goed, en blijft nog enkele weken lopen. ACTIE 64 Fabrice neemt contact op met organisatoren om 

formulieren terug te bezorgen. 

Dierenweide 

Er wordt nog gekeken voor een afscheidsgeschenk voor Armand, dat hem gebracht gaat worden voor de 

jarenlange inzet. ACTIE 65 – Fabrice en Bertus bekijken dit. 

Kandidatuurstelling Gideon 

Deze kandidatuur werd intern besproken. ACTIE 66 – Fabrice antwoordt aan Gideon 

13 – In- en uitgaande post 
Tekeningen omtrent werkzaamheden voor 2016 in Westdorpe. 
Clubkas campagne voor uitnodiging om aan te melden tot en met 15/03/2016. 
Cijfers inwoners Gemeente Terneuzen per kern. 
Wandelpad Singel ontoegankelijk na snoeiwerken van de knotwilgen, Gemeente lost dit op termijn op. 
Staatsbosbeheer 

14 – Afronding 
Er werd nog een foto genomen van de nieuwe leden waarna Bertus hartelijk de aanwezigen bedankt. 
Volgende vergadering wordt gepland op ma 11/4 in de 't Oude Raedhuis 


