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Goedgekeurde notulen vergadering 11 april 2016 
 

Datum: maandag 11 april, 19u30 
Locatie: Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe 
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Carl De Hulster, John Smael, Dennis 

Deblaere, Stefan Joos, Cees Wissel (wijkcoördinator), Christian Wisse (wijkagent), Fabrice 
Lottin, Karel Leefting (Staatsbosbeheer), Erik Schram (Staatsbosbeheer) 

Bewoners: Fred S. (visvereniging), Ronny D (visvereniging), Mario G  

 

1 – Opening 
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen. Jack Begijn heeft zich verontschuldigd. 

2 – Vragenhalfuurtje 
Visvereniging 

De visvereniging kwam om het te hebben over de problematiek die sinds een jaar speelt, te weten die van 
de 'mensenpoep'. Ze zijn zich pijnlijk bewust van de problematiek en proberen wat ze kunnen om het 
tegen te gaan in gesprek met de vergunde vissers en de gemeente, daar het probleem veel groter en 
verder gaat dan ons dorp. De gemeente Terneuzen denkt er zelfs aan eventueel een poepemmer te 
verplichten, trouwens een voorstel waar de vissers zelf niet warm van lopen daar het dan nog niet zeker is 
of hij dan wel gebruikt gaat worden en dat de idee om je poep in de wagen (en zeker bij hitte) geen 
aangename afsluiter is van je visrondje. Ze stellen zelfs vast dat de problematiek tegenwoordig zelfs 
voorkomt op het wandelpad. De vereniging zou dan ook met Staatsbosbeheer en de gemeente willen 
bekijken hoe de bezoedelaars opgespoord en bestraft kunnen worden. 
Het is moeilijk te weten, aan te wijzen, van wie de troep is eenmaal het er ligt ook als er vissers naast zijn. 
Daarom vindt de visvereniging het wel een idee om de vissers aan te spreken bij aankomst en ze dan te 
wijzen op de huidige toestand en dat het de bedoeling is dat ze het ook zo dienen achter te laten en ze hun 
vuil/poep dienen mee te nemen, en dat ze er anders verantwoordelijk zullen voor gesteld worden. 
Er wordt ingeschat dat het voornamelijk door karper vissers komt daar zij langduriger vissen dan de 
dagjesvissers. Het karper vissen is een redelijk succes daar er karpers tot 24 kg gevangen worden. 
Er wordt gekeken om de BOA's in te schakelen. Tevens wordt het vrijdag aangekaart in de vergadering van 
de visvereniging en komt het op de mailing terecht. Als ze weten wie de fout ingaat, wordt de persoon in 
kwestie eerst tweemaal gewaarschuwd en bij de derde keer wordt de vergunning ingetrokken. Als iemand 
betrapt wordt, wordt dat ook aan de andere verenigingen doorgegeven waarop zei daarop kunnen 
reageren aan de hand van hun reglement. Het is wel zo dat men niemand op voorhand kan weigeren. Bij 
problemen kunnen omwonenden tevens contact opnemen met Dave Vandam, de secretaris van de visclub. 

Er bleek ook nog wat onduidelijkheid of er 's nachts gevist mocht worden, ACTIE 72 de visclub en 

Staatsbosbeheer gingen dat samen opnemen. 

Staatsbosbeheer (SBB) 

Het beleid van SBB is erop gericht om samen te werken met de mensen uit de regio.  Er is een nieuwe 
boswachter, Erik Schram. Een andere richtlijn binnen SBB is dat er geen vuilnisbakken meer worden 
geplaatst en dat er zelfs verwijderd worden daar vaak veel vuilnis naast komt en ze vaak het slachtoffer zijn 
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van vandalisme, echter kunnen er wel geplaatst worden als er een vereniging is die dat wil bijhouden en 
zelf zorgt voor de kosten, het legen en het onderhoud. 

Bosje Schuttersweide (met input van SBB) 

Er werd gesproken over het bosje achter de Schuttersweide, waaruit kwam dat voor de inrichting er niet 
gelijk een concreet plan was vanuit SBB buiten het langzaamaan op natuurlijke wijze terug laten bos 
worden. Wel was er oor voor een eigen invulling zoals bijvoorbeeld het open stukje bos in te vullen als een 
speelbos, of het aanplanten van bomen op boomfeestdag, op voorwaarde dat alles natuurlijk gehouden 
wordt, dat er geen pallets, plastic gebruikt worden en dat het geen (natuur)speeltuin wordt (dus geen 
schommel en wip, en dan weer wel het bouwen van hutten vanuit van nature aanwezige producten). Om 
dit verder te bekijken is het goed om de school en de buurt, het dorp mee te nemen in zo'n denkoefening / 
realisatie van een draagvlak. Dit kan bijvoorbeeld opgenomen worden op de buurtbarbecue in juli. Tevens 
zijn er wat gevaarlijke punten in het bos genoteerd. En werd het wandelpad aangekaart en ging SBB kijken 
om een hoopje hout te verwijderen dat nu dienst doet als (vissers)toilet. 

ACTIE 67 - Kijken wat voor draagvlak mogelijk is voor het bos aan de Schuttersweide 

Canisvliet (met input van SBB) 

Er ligt veel vuil in en rondom de Canisvliet. Het paalkamperen wordt er wel gebruikt maar tevens gebeuren 
er ook zaken die er niet thuis horen, wat dan weer maakt dat bepaalde 'gewone' gebruikers dan weer 
wegblijven. Soms is er sprake van baldadig gedrag aldaar, als drankfestijnen, ... Er worden dan ook 's 
nachts controlerondjes gelopen. Er wordt aangegeven dat het gaat om een probleem dat opschuift, daar er 
eerst problemen waren rondom de steigers en dat het probleem bij het oppakken met die mensen zich 
gewoon verschoven heeft. 
Er wordt ook aangegeven dat er vermoedens zijn dat er drugs wordt gedeald om en nabij de Canisvliet. 

3 – Vaststellen agenda 
OK. 

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering  

OK 

5. Staatsbosbeheer (Erik Schram). Toelichting op beleid en 
termijnvisie en vragen die wij hebben 
Dit punt is besproken tijdens het vragenhalfuurtje. 

6 – Stand van zaken Politie 
Belang van melding 

De politie onderstreepte het belang van het melden. Immers kan de politie pas iets doen, na een melding, 
ze is pas op de hoogte van iets als het ook keer op keer gemeld wordt. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van 
drugs dealen (snelle ontmoetingen van minder dan twee minuten) is het goed om telkens te bellen en het 
kenteken door te geven, als de politie dan de wagen kruist kunnen ze dan stappen ondernemen. 
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De politie zou sowieso graag meer gebeld willen worden, ook bij verdachte of ongewone zaken. 
In verband met de overlast in de Christinastraat zijn de politie, gemeente en woongoed bezig met de 
situatie. 

Sociale media 

Er wordt ook aangekaart op te passen met bepaalde Facebookgroepen in verband met de veiligheid, vele 
van die groepen verhogen en voeden enkel de ongerustheid in plaats van dat ze mensen dichter bijeen 
brengt. Aan de andere kant is er de buurt WhatsApp, waar de wijkagent graag info over zou willen komen 

verstrekken. Er wordt gekeken of dit kan op een bijeenkomst in de Kirke. ACTIE 68 

Dit is een app met een beheerder, waar enkele straten onder vallen, als er iets is wordt er melding 
gemaakt op de app nadat de politie is opgebeld. Er worden tevens goede afspraken gemaakt over de 
meldingen en eventueel worden bordjes geplaatst als de buurt valt onder de app. Bij nood kan de politie 
dan ook contact opnemen met de beheerder, om bijvoorbeeld de bewegingen van verdachten bij te 
kunnen houden tot de politie ter plaatse is. 
De app lijkt volgens politie en gemeente het beste te zijn voor de veiligheid en ter voorkoming van een 
paniekerig gevoel, en is te prefereren boven bepaalde Facebookpagina's. 

Meldingsenquête 

Het is nog even wachten op de resultaten van de meldingsenquête die peilde naar de bereidheid om iets te 
melden aan de politie daar die nog maar net zondag afgesloten was. 

Witte voetjes actie 

De politie heeft enkele witte voetjes geplaatst, op plaatsen die inbraakgevoelig zijn. Door het dorpsgevoel 
blijken nog veel plaatsen niet afgesloten te zijn.  

Facebookpagina politie 

De Facebookpagina van politiebureau Zeeuws-Vlaanderen wordt als erg waardevol gezien, zo krijgen we 
als burgers een betere inkijk in het verrichte werk en dit zeker in tijden van een grotere fysieke afstand tot 
de bureaus. 

Surveillance tijdens vakanties 

De wijkagent gaat ook nog navraag doen of burgers kunnen rekenen op extra surveillance als ze hun 

vakantie doorgeven. ACTIE 73 

7 – Stand van zaken Tractaatweg 

Niks meer te melden dan vorige keer. 
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8 – KLUS 

De gemeente kwam het plan voorstellen van de aanpak van verpauperde en verwaarloosde panden, dit 
jaar worden er tevens panden in ons dorp mee opgenomen in het plan. Vorige jaren gebeurde dit reeds in 
onze omringende plaatsen als Sas van Gent en Axel. De gemeente wil de panden aanpakken in 
samenspraak met de eigenaar. De gemeente biedt de nodige ondersteuning maar springt financieel niet 
bij. In onze kern zou het gaan om één of twee panden die aangepakt zullen worden, en dit gaat ook in de 
andere kernen van Terneuzen gebeuren die nog niet aan bod waren gekomen. 

9 – Overlopen financieel verslag 
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. 

10 – Bewonerse-mail over zwerfaval, groen, bestrating en 
verharding 
De mail wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke binnen de gemeente, en de bewoner krijgt dan een 
antwoord vanuit de gemeente. Een aantal zaken vanuit de mail hadden ook via een MOR gemeld kunnen 
worden. 
Wat betreft het groenbeleid wordt gekeken om tegen de volgende dorpsraad de nodige documenten mee 

te brengen zodanig dat er meer inzicht is in het beleid en de opvolging ervan. ACTIE 74 

11 – Plastic containers overvol 
De plastic container is vaak overvol. Dit probleem wordt ook in andere kernen gesignaleerd, vanuit de 
gemeente is men aan het kijken of de frequentie van het leegmaken nog naar omhoog kan. De containers 
worden wel goed en correct gebruikt. Wat kledijcontainers betreft kan goede kledij in de container bij de 
Attent en slechte kledij in de container nabij de het voetbalterrein. 
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.  
Cees vraagt de cijfers op van het aantal MOR's die vanuit Westdorpe binnenkomen. 

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

Er is bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeenten, de provincie en tevens België. Op korte termijn is 
er nieuws te verwachten. 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Herinnering sturen. 
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Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes 

Derek-Jan bekijkt dit nog. 

Actiepunt 49 – Onveilige situatie Lindenlaan – Graafjansdijk 

De BOA’s doen hun werk. We krijgen geen terugkoppeling meer. 

Actiepunt 52 – Geluidsmetingen bij Schuttersweide 

Dit is doorgestuurd. Dit is verder te onderzoek., Het geluid van de Tractaatweg is nu anders en is eerder 
gericht geluid. De dorpsraad hamert er op dat er toch een meting zou gebeuren. 

Actiepunt 62 – Gegevens en foto van de nieuwe leden 

Enkel van Dennis is het nodige ontvangen. De rest dient dit nog te sturen naar de secretaris. 

Actiepunt 63 – Gemeente brieven versturen naar nieuwe inwoners 

De Gemeente kan namens de dorpsraad of de Kirke brieven versturen naar de nieuwe inwoners. Cees zal 
in eerste instantie nagaan hoeveel nieuwe inwoners er waren in het voorbije jaar, en hoeveel in de voorbij 
2 jaren. Het is wel zo dat de conceptbrief bezorgd moet worden aan de gemeente. 

Actiepunt 64 – Petitieformulieren tolvrije tunnel terugbezorgen 

De petitieformulieren zijn opgehaald en dus terecht. 

13 – Rondvraag 
Woningbouwvereniging 

Volgens Carl lijkt het goed eens iemand van de woningbouwvereniging te vragen om naar de vergadering 
te komen. En deze ons kan vertellen hoe ver het staat met sloop van woningen en eventuele nieuwe 
plannen op de leeg komende plekken. Het is inderdaad interessant om woningbouwvereniging uit te 

nodigen op een volgende vergadering. ACTIE 70 

Podium Terneuzen ACIT 

In het verleden werd het podium gekocht voor de kern Terneuzen. Het college had toen besloten dat de 
binnenstad voorrang had. Dat is van de fusies dat Zeeuws-Vlaanderen maar 3 gemeentes kent. Cees gaat 

dit na. ACTIE 75 

Inloopavond Graafjansdijk (19/04 in De Tukker) 

De informatiebrief wordt morgen gebust. Elk jaar wordt een stukje van de Graafjansdijk aangepakt, dit jaar 
het stukje tussen Eteringen en Vissersverkorting. 

Internetradio Zeeuws-Vlaanderen 

Vanuit de radio hebben ze interesse in het reilen en zeilen van de dorpsraad en vroegen zich af of ze een 
dorpsraad mochten live-uitzenden. Dit leek ons moeilijk maar we zijn wel bereidt om in interviewvorm 
uitleg te komen verschaffen over de dorpsraad en de werking ervan. Derek-Jan was bereid dat op zich te 

nemen. ACTIE 71 

Aanvangstijd vergadering 

Het is de bedoeling tijdig te beginnen (wat meestal wel zo gebeurd) en het even aangeven waar kan als je 
later aanwezig zult zijn of verhinderd bent. 
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Structuur vergadering 

Het opzet is dat na het vragenhalfuurtje de gasten vertrekken en dat dan het interne, besloten gedeelte 
begint. 

14 – In- en uitgaande post 
Oproep tot invullen onderzoek over de meldingsbereidheid van inwoners in Zeeuws-Vlaanderen, van de 
politie van Zeeuws-Vlaanderen. 
Aanpassing dienstregeling openbaar vervoer 2017 (vanuit de gemeente Terneuzen verstuurd). 
Uitnodiging klankbordgroep Bestemmingsplan Kanaalzone op 9 mei (valt samen met bedrijfsbezoek aan 
Yara). 

15 – Afronding 
Bertus bedankt hartelijk de aanwezigen en spreekt wederom z'n hoop uit dat er spoedig een nieuwe 
voorzitter mag opstaan. 


