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Goedgekeurde notulen vergadering 23 mei 2016 
 

Datum: maandag 23 mei, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Carl De Hulster, Dennis Deblaere, Stefan Joos, Cees Wissel 

(wijkcoördinator), Jack Begijn (wethouder), Fabrice Lottin 
Bewoners: Geen 

 

1 – Opening 
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen. John Smael, Derek-Jan Franse en Christian Wisse hebben 
zich verontschuldigd. 

2 – Vragenhalfuurtje 
Bloembakken 

Bertus overhandigde een ingepakt 'cadeau' aan Cees, het bleek dat het om een distel ging. Het exemplaar 
kwam uit de bloembakken van de gemeente in de Bernhardstraat. De groenvoorziening werd vroeger 
gedaan door BTL van de 'overkant' en werd per 01/04/2016 overgenomen door Dethon. Er ging gekeken 
worden wat eraan gedaan kon worden, zodanig dat de bloembakken er terug representatief zouden 
kunnen uitzien. 

3 – Vaststellen agenda 
OK. 

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering  

OK 
Cees deelde mee dat de notulen van de dorps-en kernraden voortaan niet meer geplaatst gingen worden 
op de website van de gemeente, daar ze nagenoeg niet meer werden gelezen. Carl merkte op dat het hem 
heel jammerlijk voorkwam, omdat het op die manier bijvoorbeeld voor raadsleden moeilijk wordt om 
eenvoudig bij te kunnen geven wat er o.a. speelt in de verschillende kernen. Te meer dat de dorps- en 
kernraden een manier is van contact te blijven houden tussen de verschillende kernen en de 
overkoepelende gemeente. Uiteindelijk werd er dan beslist om deze beslissing te herbekijken en de 
mogelijkheid misschien beter onder de aandacht te brengen. 

5 – Stand van zaken Politie 
De wijkagent was afwezig maar toch werden we gebriefd. 
Er was een melding gekomen van rattengif, die niet van de gemeente afkomstig was. (De gemeente heeft 
de plicht ratten binnen de bebouwde kom te bestrijden en doet dit op een wijze dat er geen 
honden/katten bij kunnen). De melding kwam van een dierenarts daar er een hond overleden was die 
laatst geweest was in de buurt van Sas van Gent en de Canisvliet. 



 

Stichting Dorpsraad Westdorpe 
Vergadering van 23 mei 2016 
Goedgekeurde notulen 

2/4 

 

Bij het nakijken blijkt dat extra-surveillance tijdens vakantieperiodes niet meer mogelijk zijn. 
Er zijn sinds eind maart geen aangiftes meer binnengekomen van inbraak of diefstal. Wel zijn er vijf 
aanrijdingen gebeurd, drie daarvan op de Tractaatweg. 

6 – Stand van zaken Tractaatweg 

De enigste melding die er was dat de onderhandelingen met boer Smet en met Vervaet zich bevonden in 
een vergevorderd stadium. 

7 – Bosje Schuttersweide, bespreking aanpak 
Cees vond het bosje ook een grote zooi. Het paadje langs de Singel ligt er echter terug netjes bij. 
We moeten ons de vraag stellen of we überhaupt een speelbosje willen. We dienen te kijken of de 
bewoners die errond dit wenselijk vinden i.v.m. de nabijheid van de kreek (veiligheid) en ivm mogelijk 
'lawaai'. Carl opperde het idee dat het misschien beter is te peilen op een ander moment dan de 
buurtbarbecue. Maar dit misschien te doen via een brief en een infomoment dat dan specifiek daar 
overgaat. Volgende vergadering gaan we hierover verder. 
Daarnaast kwam de vraag of er nog veel werd gecrost in het andere bosje. 

8 – Evaluatie bedrijfsbezoek Yara 
We werden goed ontvangen bij Yara, het was er netjes, wel mochten we nergens binnen. Het is wel 
jammer dat er slechts drie leden van de dorpsraad present tekenden (door laattijdige afmeldingen). 

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

Onderaan de zeedijk bij Zelzate beginnen er ook trucks te verschijnen. Er is daaromtrent overleg opgestart, 
maar ze zijn er nog niet over uit. Het probleem is dat er op dit moment geen alternatief voor handen is als 
de trucks weggestuurd zouden worden. Wel wil men aan de slag met de bijkomende klachten die het 
probleem met zich meebrengt zoals de ontlasting, er wordt gekeken of men net als aan de grens een 
'mobiel' toilet kan plaatsen. Er komen echter geen extra vuilnisbakken gezien de grote aantrekkingskracht 
dit heeft op de Belgen die hun huisvuil de grens overbrengen. 
Er is een verschil tussen het terrein aan de grens en het terrein dichter bij de kern: die van de grens is van 
de provincie en die andere wordt het onderhoud gedaan door de gemeente Terneuzen. 
De situatie aan de grens wordt nu toch wel als gevaarlijk opgemerkt in de weekends daar men nu ook al op 
de vluchtstrook/pechstrook het hele weekend blijft staan. Wat eigenlijk ook niet mag en de weg ook 
vernauwt, gezien de knik waarmee de chauffeurs parkeren. (Dit laatste i.v.m. het geluid in de cockpit, bij 
het slapen bijvoorbeeld.) 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Herinnering sturen. 

Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes 

Geen nieuws. 
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Actiepunt 52 – Geluidsmetingen bij Schuttersweide 

Donderdag 19/05 is er een meting geweest op 400 meter van de nieuwe Tractaatweg. De Schuttersweide 
ligt niet binnen die zone. Bij de Kerkdreef 1&2 wel, via berekeningen zou het geluid daar wel onder de 
wettelijke norm van 48dB blijven. Er komt dan ook ter hoogte van de Zwartenhoek geluidsarme asfalt. 
Er werd ook geconstateerd dat het sinds april duidelijk drukker is op de Tractaatweg. 
Als het goed is kunnen we nalezen dat de toename goed is ingeschat en dat er rekening werd gehouden 
met de Sluiskiltunnel en de tolheffingen in België. 

Actiepunt 61 – Organisatie WhatsApp preventieavond 

Vandaag werd het bussen daarvoor gestart in het dorp, de avond vindt plaats op woensdag 8/6. 

Actiepunt 70 – Woningbouwvereniging eens uitnodigen 

Wat zijn de plannen qua afbraak? Leegstand? (Bernhardstraat, Lindenlaan), herbouw? Wat is het 
perspectief, zijn er woningafspraken? Waarom kwam Schutterweide 2 er niet en Passluis wel? 
Kijken om een volgende keer iemand uit te nodigen (Peter Seyn (vizie), Boud Braekels?). 

Actiepunt 71 – Interview op internetradio over dorpsraad 

De internetradio is al gekomen voor de zeskamp ivm koningsdag en de garagesale. 

Actiepunt 74 – Documenten over beleid van het groenbeleid en opvolging ervan 

Er kwam de opmerking dat de laatste maand de prullenbakken weinig geleegd zijn geweest. Er staan 
trouwens 20 stuks in ons dorp. 
De trottoirs worden niet meer met pesticiden behandelt, ze worden nu gebrand of geveegd of geschrobd 
en dit door Dethon. Daarom loopt er ook een proefproject in Sluiskil waar nagenoeg alle paaltjes werden 
verwijderd om overal vlot bij te kunnen. Bij ons zijn de trottoirs hier en daar toch erg groen. 

Actiepunt 75 – Binnenstad heeft voorrang op podium 

Vroeger stond er op de markt van Terneuzen dat aan vervanging toe was, toen kwam er als alternatief een 
mobiel podium, vandaar de kern Terneuzen voorrang krijgt op dit podium. Als er niets in Terneuzen te 
doen is, kan het dus uitgeleend worden, dit kan dus vastgelegd worden zodra de kalender van de kern 
Terneuzen naar buiten komt. 

10 – Rondvraag 
KLUS 

Er zit niet echt een leegstandsbeleid achter. De panden worden bekeken en het project wordt opgestart als 
het oordeel komt dat er een grote kans op slagen is. De selectiecriteria worden ook gekoppeld aan de 
bouw- en woningbesluiten. 

Bushaltes 

Halte Molenstraat: het haltebord is er nog, echter stopt de bus er niet meer. Vanaf 1 maart stopt de bus 
aan de kerk, maar blijkbaar is die halte wel nog in gebruik door de Connexxion-bus en niet door de 
buurtbus. Kijken hou de busmaatschappij de nieuwe situatie helder kan krijgen en helder kan 
communiceren en de overtollige halte-borden kan wegnemen en eveneens info-aanbrengen van de 

nieuwe alternatieven. ACTIE 76 
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Plannen dorp 

Mochten we een plan indienen voor een verandering/herinrichting aan het dorp, zal die door de gemeente 
ernstig worden bekeken. 

Putten Bernhardstraat 

Ter hoogte van bejaardenhuis-Lindenlaan, Jan Dellaertstraat en aan de dierenweide richting de kreek 

komen de putten steeds terug, ook na aanpakken door de gemeente. ACTIE 77 

Belgische kentekens 

De vraag kwam hoe het komt dat er zoveel wagens met Belgische kentekens geparkeerd zijn in ons dorp. 
Er wordt opgemerkt dat er ook heel wat bedrijfswagens. 

Actie zone 30 

Er komen posters van 'bedankt dat je langzaam rijdt', die aan de lantaarnpalen mogen bevestigd worden 

en de gemeente wil de betreffende flyers wel bussen. ACTIE 78 

Aanwezigheid wethouder 

De wethouder geeft aan dat hij ook deze avond drie vergaderingen had en dat de vergaderdata moeilijk 
liggen. Volgende vergadering komt hij, weliswaar een half uurtje later. In september zal het echter niet 
lukken om aanwezig te zijn i.v.m. een fractievergadering. 
 

11 – In- en uitgaande post 
Uitnodiging voor de Bijeenkomst klankbordgroep Kanaalzone 9 mei 2016 (Annemarie Arens, 
beleidsmedewerker Planvorming Gemeente Terneuzen). 
Verkeershinder door diverse rioolrenovaties in Hoek en Westdorpe (Cees Wissel, Wijkcoördinator 
Gemeente Terneuzen). 
Tijdelijke afsluiting gedeelte Molenstraat Westdorpe (Cees Wissel, Wijkcoördinator Gemeente Terneuzen). 
Toezending WAC verslag (Rinus de Fouw, Secretaris WAC regio Zeeuws-Vlaanderen). 
Samenvatting en presentatie bijeenkomst Klankbordgroep Industrieterreinen Kanaalzone (Annemarie 
Arens, beleidsmedewerker Planvorming Gemeente Terneuzen). 

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


