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Goedgekeurde notulenvergadering 27 juni 2016 
 

Datum: Maandag 27 juni 2016, 19u30 
Locatie: Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe 
Aanwezigen: Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Jack Begijn (wethouder) 
Uitgenodigden: Henk de Koeyer (directeur school de Kreeke), Frank Van Hulle (wethouder) 
Bewoners: Geen 

1 Opening 

Fabrice neemt de taken waar van voorzitter in afwezigheid van Bertus en verwelkomt alle aanwezigen, en 
in het bijzonder Henk de Koeyer en Frank Van Hulle. 
John Smael, Carl de Hulsters, Bertus Franse, Dennis Deblaere, Derek-Jan Franse, Cees Wissel en Christian 
Wisse zijn verontschuldigd. 

2 Vragenhalfuurtje 

Gemeenschappelijke weg 

De weg is veel te smal, vooral wetende dat er ook vrachtverkeer op rijdt. In dit geval kan een tegenligger 

alleen maar volledig in het gras rijden, wat niet ideaal is. ACTIE 80 

Overhangende haag op de Graafjansdijk 

Op de Graafjansdijk zijn er plaatsen met overhangend haag. Hiervoor kan best een MOR ingevuld worden. 

Te hoge groen  

Stukje groen tegenover de Hubo (hoek Lindenlaan-Bernhardstraat) is te hoog. Ook hier is de boodschap 
een MOR in te vullen. Sarissa koppelt dit terug. 

Vandalisme op schoolplein 

Elke week is er veel schade op het schoolterrein omwille van jongeren die er hangen. Er is al een nieuw hek 
gezet, het houdt ze echter niet tegen. Speeltoestellen worden kapotgemaakt. Onlangs is ook een fietsje dat 
op het kleuterplein stond, vernield. We weten niet wie het is. Er zijn blijkbaar ook ouderen met name uit 
Sas of Axel. Toch zijn er buren die er ook last van, maar durven niks te melden. Niet alleen de buren, ook 
gewone bewoners die het zien, melden meestal niks, wat begrijpbaar is. Dit gaat al jaren door. Vorig jaar 
alleen is 7 keer een glas moeten vervangen worden. Ook kapotte bierflesjes liggen op het schoolplein. Ze 
kruipen op de daken, … 

Best is dit eens te melden aan de politie. ACTIE 81 Fabrice informeert hierover de wijkagent. De 

schooldirecteur zou het fijn vinden om eens contact te hebben met de wijkagent. 
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3 Bestemmingsplan + (Frank Van Hulle) 

Via een pilot, wordt voor dit bestemmingsplan getracht tot een plan te komen. Er zijn klankblokgroepen 
(bedrijven, overheden en dorpsraden). Het technische verhaal is er verteld. Belangrijk instrument is een 
Milieu Effecten Rapportage (MER). Hoe straks zones toekennen en impact naar milieu (luchtvervuiling, 
externe veiligheid). 
Opdat mensen weten wat hun te wachten staat, is communicatie belangrijk. Er zal een website opgezet 
worden, eventueel ook een nieuwsbrief. Er zal ook een informatiemarkt opgezet worden. Daar worden 
bedrijven op uitgenodigd om uit te leggen wat dit betekent en welke maatregelen zij nemen om overlast 
tegen te gaan (zoals geluid, uitstoot van CO2 en andere stoffen…). Maar ook toe te lichten wat dit betekent 
voor de werkgelegenheid. Met het bestemmingsplan is het de bedoeling dat het beter wordt, en niet 
slechter. En het is zeker de bedoeling om overlast aan te pakken bij de bron, zoals maximale uitstoot, 
geluid, enz… Dit wordt dus uitgezocht, en zal gedeeld worden via de dorpsraden. Hoe kijkt de dorpsraad en 
de bewoners uit naar de informatie hierover. Wat is het beste communicatiekanaal. Eventueel een speciale 
avond hierover organiseren. 
Als bewoners krijg je heel veel informatie binnen, via brieven, Facebook, enz. Sommige bedrijven, zoals 
Zeeland Seaports, blijven echter nog een blinde vlek. Veel grote bedrijven/organisaties blijven anoniem. 
Voorbeeld: er was een grote vuilbak aan de Zeedijk scheefgeduwd. Dit melden blijkt dan uiteindelijk voor 
Zeeland Seaport. Doch de bewoners kennen niet altijd de contactpersonen. 
De gemeente zou eerste aanspreekpunt moeten zijn en zelf dispatchen naar de desbetreffende instanties. 
Dit vormt ook een belemmering qua integratie. 
Een positief voorbeeld is Yara, ze hebben ons uitgenodigd. We zijn daar heel hartelijk ontvangen. De 
toegankelijkheid zorgt voor een goed gevoel. Belangrijk is om elkaar weten te vinden. 
Qua communicatie zal voor het bestemmingsplan gebruik gemaakt worden van Facebook, Advertentieblad 
(veel bewoners gebruiken dit nog als voornaamste bron), informatiepunten, … Belangrijk is wel om de 
communicatie begrijpbaar te maken voor de bewoners. 

4 Voorstelling van de basisschool de Kreeke en plannen voor 

de toekomst (Henk de Koeyer) 

Doel voorstelling 

Henk zit ondertussen 7 jaar op Basisschool De Kreeke. Er is best hard aan de toekomst getimmerd. Helaas 
is het schoolgebouw gedateerd. Het gebouw is oud en afgeschreven. De schooldirecteur en zijn team 
hebben zin om van onze school een moderne school te maken dat ook een ontmoetingsplaats kan zijn voor 
elke bewoner. Ze willen graag 

- de school qua infrastructuur vernieuwd zien (opknapbeurt, nieuw gebouw, …) 
- de school verbreden in die zin dat ze met het idee zitten om er ook startgroepen (3 jarigen) te 

starten, waar sowieso verbouwingen met zich meebrengt. 

Het gebouw 

De school bestaat vandaag uit 2 gebouwen, wat niet zo logisch is. Het best zou zijn om alles in één gebouw 
te krijgen. Er zijn hierover al gesprekken met Perspecto  en de gemeente. gevoerd. Het prijskaartje blijft 
helaas een struikelblok. Er is wel al bekeken wat de mogelijkheden zijn om alles onder één gebouw te 
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brengen en de hiermee gepaarde kosten zijn gekend. Doch, als we willen concurreren met de Belgische 
scholen, waar sommige Westdorpse ouders hun kinderen naar sturen, dienen we iets te doen aan het 
klimaat van de school. Het oudste gedeelte is 60 jaar oud, en een ander stuk meer dan 40 jaar oud. Het 
sanitair van de leerkrachten laat de wensen over en sommige vervangingsstukken voor hun sanitair zijn 
zelfs niet meer verkrijgbaar. Ondertussen worden heel vaak herstellingswerken uitgevoerd, die helaas wat 
oplapwerken zijn en dus weggegooid geld zijn. Een mooi gebouw heeft wel een impact en indruk over de 
kwaliteit van de school op de bewoners/mensen, en een minder fraai gebouw helaas ook. Anderzijds trekt 
een nieuw gebouw ook veel mensen aan. 

Keuze school in België of Westdorpe 

Iedereen beseft dat de keuze van de school een pijnpunt is. Er zijn heel wat inwoners die ervoor kiezen hun 
kinderen naar België op school te sturen. Daarentegen, door niet te investeren in onze school, bevestig je 
de bewoners om hun kinderen naar België te sturen. En dit terwijl, de school zeker kan concurreren met 
scholen in België. Onze klaslokalen zijn uitgerust met digiborden (waar sommige bezoekers positief van 
onder de indruk zijn) en de kwaliteit van ons onderwijs is goed. 

IKC (Integraal KindCentrum) 

Volgens Henk kan een IKC in Westdorpe zeker om zo een aanbod te bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar 
(of zelfs nog ouder). Het enige probleem dat we vandaag hebben in Westdorpe is de versnipperingen van 
de kinderen. De 0 tot 2 jarigen zitten in het Verlaet, BSO ’t Kreekeltje zit ondertussen bij het 
scoutingterrein, en stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen zit in de school met de BSO Er waren ooit 
plannen met de Concordia om alles te centraliseren, dat is indertijd echter niet gelukt. 
Een IKC kan na schooltijd voor de kinderen heel wat bieden: verenigingen, schaaklessen, … En faciliteiten 
die uit het dorp verdwijnen, zouden ook zo opgevangen kunnen worden. Denk maar aan de huisarts, 
waarvan enige tijd geleden sprake was dat hij uit Westdorpe zou verdwijnen, en waar gelukkig een 
oplossing voor werd gevonden. 
Het schoolplein kan zo een ontmoetingsplein worden voor het dorp Zo was het ook bedoeld toen het 
aangelegd werd met Europese subsidie in 2008.. Een IKC kan zeker helpen om de school volledig op de 
kaart te krijgen. Een IKC in een groot stad is misschien gemakkelijker, doch een IKC light in Westdorpe kan 
zeker. Hiervoor dienen we het bestuur mee te krijgen en de bewoners. In een dorp is dit noodzakelijk 
omdat er heel veel verdwijnt. 

Onze school verdwijnt niet! 

Er zijn helaas wat geruchten dat de school in Westdorpe zou verdwijnen, net zoals in Zuiddorpe. Dit is niet 
het geval! Het ziet er vandaag zelfs naar uit, dat ondanks 15 kinderen die volgend schooljaar de school 
verlaten, het aantal scholieren zal stijgen in 2016-2017. Er zijn zelfs enkele Belgische bewoners die er voor 
kiezen hun kinderen over de grens in Westdorpe school te laten lopen. 
En de situatie van de school in Zuiddorpe, is niet te vergelijken met onze school. 

Volume vs kwaliteit 

In eerste instantie is er vaak sprake van volumes om iets gerealiseerd te krijgen, en op dit niveau heeft 
Westdorpe geen grote volumes. Doch door juist te kijken naar de noden van het dorp en faciliteiten die 
verdwijnen, en hierop in te spelen als school, kan een IKC een antwoord bieden op de noden zowel qua 
onderwijs als andere noden binnen het dorp. 
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Zo ziet het eruit dat er weldra geen fietsmaker meer zal zijn in het dorp. Indien dan gekeken wordt via 
sociale werkplaatsen om een fietsservicepunt te voorzien kan dit hierop een antwoord bieden en een 
meerwaarde zijn voor een IKC. Zo kan er ook een postpunt gemaakt worden waar ouders (en buren van 
ouders) brieven meebrengen, die dan ’s avonds gepost worden. 
Het IKC kan een opportuniteit zijn om de versnippering van jongerenaanbod zo veel als mogelijk trachten 
te centraliseren op één punt. Ook verenigingen in het dorp kunnen genieten van stockageruimte of andere 
faciliteiten van een IKC. 
Als er straks fietscrossers zijn in de buurt (onder voorbehoud), dan kan het IKC eventueel ook inspelen om 
een kleedkamer te voorzien waarbij eventueel gedoucht kan worden (mits duidelijke afspraken uiteraard). 
Maar ook bij een trimloopwedstrijd in het dorp, kan het IKC van betekenis zijn. 
Bovendien kan het feit dat de school een ontmoetingsplaats wordt, dit juist zorgen voor meer sociale 
controle en het feit dat er dan mogelijks minder vernielingen zouden gebeuren (zie vragenhalfuurtje). 
Ook qua bibliotheek merken we dat de bibliotheek van Sas een brug te ver is, en naar Axel wordt ook al 
niet zo snel gegaan. Hier zijn misschien ook opportuniteiten. 
De school kan een centraal punt worden door heel veel te centraliseren. 

Nu aan de bel trekken! 

Als dorpsraad is het niet fijn om steeds geconfronteerd te worden met meldingen dat faciliteiten 
verdwijnen, waarbij reageren op dat moment meestal te laat is omdat de eigenlijke beslissing meestal al 
genomen is. Als we hier proactief op ingaan en dus nu aan de bel trekken, kunnen we zorgen voor een 
moderne school met goed onderwijs dat meteen ook een ontmoetingsplaats is binnen ons dorp. En een 
servicepunt onderbrengen in een school, is sowieso rendabeler dan een servicepunt onderbrengen in een 
apart gebouw. 
Met out of the box te denken, bereik je veel meer. Tal van diensten verdwijnen, maar de school blijft een 
ontmoetingsplaats voor heel veel mensen. En als je de diensten groot genoeg gemaakt, heb je meer 
mensen die nog meer elkaar ontmoeten. 
De school is continu aan het veranderen om meer zichtbaarheid te hebben. Mede dankzij Westdorpe, het 
warmste dorp van Nederland is er ook al veel meer zichtbaarheid van wat er op school gebeurt. 

Volgende stappen 

Hoe kan het dorp betrokken worden? Wat kunnen de verenigingen hierin betekenen? Kunnen gesprekken 
gevoerd worden met verschillende kinderopvangen om op korte en/of lange termijn iets gezamenlijks te 
realiseren? Als er zaken riskeren te verdwijnen, bekijken of dit mogelijks ondergebracht kan worden onder 
een IKC. Nagaan welke kleine servicepunten een onderkomen kunnen krijgen. 

ACTIE 82 Henk en de dorpsraad kan gezamenlijk iets op papier zetten om dit voor te leggen aan de 

wethouder van Wethouder Cees Liefting van Zorg & Welzijn, Onderwijs & Jeugd. 

5 Fietscrossterrein “De Kreekcrossers” 

Vanuit de dorpsraad en Westdorpe, het warmste dorp van Nederland, engageren we ons om de jongeren 
te helpen, doch zij dienen het zelf te doen. Nu komen we op het punt om het concreet te maken. 
Aan wat moeten we voldoen bij de gemeente, om het praktisch en haalbaar te maken? 
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De kinderen beseffen maar al te goed dat ze paden achter de huizen vrij dienen te laten en ook aan de 
kreek zelf voor de vissers. Ze willen tussen de bomen heuvels maken. Doch, het is heel belangrijk dat we 
kijken naar de impact van het crossterrein op de inwoners. 
Of dat het bosjes achter school (tussen school en scoutingterrein) geschikt is of niet, dient na gegaan te 

worden. ACTIE 83 Er dient duidelijk op papier (via een print van Google Earth) aangeduid te worden op 

welk stukje openbare grond ze het crossterrein wensen, en dit dient naar Cees Wissel doorgestuurd te 
worden, met Frank Van Hulle en Jack Begijn in cc. Hierop kan dan snel een antwoorden volgen of het kan 
of niet kan op deze locatie. 
Een volgende stap is informeren van en informeren bij de buurtbewoners, maar dan is pas als de locatie 
formeel gebruikt kan worden. 

6 Vaststellen agenda 

OK. 

7 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 23 mei is goedgekeurd. 

8 Stand van zaken politie 

Er zijn geen bijzonderheden voor Westdorpe. 

9 Stand van zaken Tractaatweg 

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen. 

10 Paardenpoep 

Er is een brief van een bewoner, waarbij opgemerkt wordt dat bij het poepen van het paard zelden de 
pakjes worden opgeruimd. Deze liggen op straten, fietspaden en voetpaden, terwijl indien dit over 
hondenpoep zou gaan, het hele dorp in rep en roer zou liggen. De vraag is, kan hier vanuit de dorpsraad 
iets gaan gedaan worden? 
Dit lijkt een algemener gegeven te zijn dat ook gekend is bij andere kernen. Bovendien zijn er geen regels 
vastgelegd inzake de overlast van paardenpoep in de APV (Algemene plaatselijke verordening). 

ACTIE 84 We mogen dit punt doorsturen aan Frank Van Hulle, die dit nogmaals algemener zal bekijken. 

11 Brief van stadsraad Axel omtrent leefbaarheid kernen 

De brief van de stadsraad Axel kaart het feit aan dat er meer middelen geïnvesteerd worden in de 
stadskern Terneuzen, en dit ten koste van de andere kernen. 
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Als dorpsraad zijn wij hier ook bekommerd om. Doch, de wethouders van het grondgebied Terneuzen, 
houden dit steeds in hun achterhoofd, maar dienen uiteraard met alles rekening te houden. Zelfs 
Terneuzen heeft hier ook last van, niet alleen de anderen kernen. Het is een kwestie van zoeken naar 
creatieve alternatieven die rendabel zijn. Seniorenwoningen worden volledig bepaald door de markt van 
vraag en aanbod. 
Om realisaties te krijgen is het belangrijk een samenwerking te krijgen vanuit de bewoners en de overheid, 
die dit dan versterken. 

12 Bewonersbrief over extra drukte tijdens de werken 

Er is een bewonersbrief met de vraag of de dorpsraad zich al afgevraagd heeft wat de impact zal zijn op de 
verkeersintensiteit op de Graafjansdijk tijdens de werkzaamheden van de Tractaatweg en hoe de 
gemeente/provincie hiermee omgaat. 
Het beste is om de gemeente en provincie hier zelf op te laten antwoorden. Een informatieavond is nog 
voorzien inzake de werkzaamheden van de Tractaatweg, ergens tijdens het 2e kwartaal van 2017 (zie 
verder in dit verslag). 
Er kan wel gemeld worden dat er overleg geweest is met Tractaatweg b.v. en Zeeland Seaports over de 2e 
ontsluiting van de Axelse Vlakte. Dit sluit aan op de aanpassing van de Tractaatweg en zal ongeveer 
gelijktijdig worden uitgevoerd. In dit overleg is besproken om de ontwikkelingen te bespreken met de 
mensen van de Batterij. 

13 Evaluatie buurtpreventieavond + volgende stappen 

De avond was een succes en er was een mooie opkomst. Nadien kregen we toch wat vragen wat de 
volgende stappen zijn. Het was niet direct de bedoeling van de dorpsraad om groepen op te zetten. Maar 
misschien kunnen wij wel faciliteren welke gebieden kunnen gemaakt worden. 

ACTIE 85 Fabrice zal checken bij Samantha wat hierover de beste praktijken zijn. 

14 Speelbos 

Stand van zaken 

Volgens John is ondertussen een primitief pad aangelegd. Staatsbosbeheer heeft enkele voorstellen 
gestuurd en gevraagd wat de stand van zaken is inzake de gesprekken met de bewoners. 

Volgende stappen 

Voorstel van John om op zaterdag 9 juli naar de speelbossen in Braakman en Axel te gaan. 
Wanneer en hoe afstemmen met de bewoners, is een volgende stap. 

Vraag van ‘t Kreekeltje 

Er is een vraag van BSO ‘t Kreekeltje om een natuur speeltuin bij de scouts te krijgen, doch dit is helemaal 
iets anders dan een speelbos. 
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15 Toelichtingsavond inzake werken Tractaatweg 

Doel 

Doel is om ergens in het 2e kwartaal van 2017 een informatieavond te hebben in De Kirke omtrent de 
werken van de Tractaatweg. Hierbij worden ook de heemkundige kring van Sas van Gent en de 
heemkundige kring van Westdorpe uitgenodigd. Iedereen welkom van Westdorpe en Terneuzen en 
iedereen krijgt de kans voor het stellen van vragen. 

Bekendmaking van de namen van de nieuwe wegen 

Doel is nog steeds dat dit zal gebeuren, in de Kirke. Doch, initiatief ligt hier volledig bij de provincie. 

16 Actiepuntenlijst 

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

Onlangs is er door de gemeente een Dixie (mobiel toilet) geplaatst. Dit wordt wekelijks gereinigd. De 
gemeente Terneuzen is nog steeds op zoek naar geschikte parkeerlocaties voor vrachtwagens. Daarover is 
al eerder intensief overleg gepleegd met andere wegbeheerders. Er wordt vooral gezocht naar een plek 
waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten. De provincie heeft daarover contact opgenomen met 
het Havenbedrijf Gent en grensgemeente Zelzate die met hetzelfde probleem kampen. Op initiatief van de 
provincie komt een speciaal geformeerde werkgroep met mogelijke oplossingen. Er wordt ook gepraat met 
de politie over de uitvoering van controles. 
Verder wordt er opgemerkt dat er dit weekend ook al 2 vrachtwagens stonden op het Canisvlietpleintje 
aan het begin van de Vissersverkorting. 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Herinnering gestuurd. De persoon was in verlof, via out of office verwezen naar collega’s. Deze laatste 
verwezen terug naar Dhr Kint, om deze bij zijn terugkeer te bellen. 

Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes 

Geen nieuws. 

Actiepunt 57 – Lichtjesstoet en kerstboomverbranding met dezelfde verzekering 

Wendy ziet er geen bezwaar tegen dat alles onder dorpsraad valt. Contact wordt weldra opgenomen met 
verzekeraar. 

Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours 

Dit is volop bezig, zie ook andere punten in dit verslag. 

Actiepunt 63 – Brieven versturen namens dorpsraad/Kirke 

Dit kan dus, bal ligt in kamp van De Kirke. 

Actiepunt 72 – Nachtvissen 

Er mag genachtvist worden. 
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Actiepunt 77 – Putten ter hoogte van bejaardenhuis-Lindenlaan, Jan Dellaertstraat, dierenweide 

Dit is doorgegeven aan R&B (Realisatie & Beheer) en stadsservice 

Actiepunt 78 – Bestelling zone 30 materiaal 

De bestelling is geplaatst. Het is wachten op nieuws. 

Terugkoppeling 

Inzake de bloembakken bij de supermarkt zijn ze door groenbeheer gefatsoeneerd. 

17 Rondvraag 

Straten worden alsmaar groener 

We steunen het idee om niet meer te sproeien omwille van de natuur, doch we merken wel dat er meer en 
meer straten groen beginnen te kleuren. Het is zelfs gevaarlijk, want met het natte weer wordt de weg 
glad. 

ACTIE 86 Fabrice stuurt dit door naar Cees en Frank Van Hulle in cc. 

18 In- en uitgaande post 

Verslag omtrent de basisschool De Kreeke (Stefan Joos, Westdorpe het warmste dorp van Nederland). 
De vergadering ging over wat de school, de dorpsraad en Westdorpe het warmste dorp van 
Nederland voor elkaar kunnen betekenen. Hierbij kwamen het verruimen van de betrokkenheid van 
de school tot het dorp en omgekeerd, het visueel maken van de school en de verschillende 
activiteiten en het verhogen van de toegankelijkheid van de school voor de nieuwe inwoners. 

Herziening brievenbussennetwerk PostNL (Cees Wissel, wijkcoördinator Gemeente Terneuzen). 
Ondertussen heeft elke inwoner ook een brief gehad. Het komt er voor Westdorpe op neer dat er 
nog 2 brievenbussen overblijven. De brievenbus aan de Amstelveenstraat 2 blijft gehandhaafd, aan 
de Graafjansdijk B 129 komt er een nieuwe brievenbus bij, en de bestaande brievenbussen aan de 
Graafjansdijk A 68 en Graafjansdijk B 129 verdwijnen. 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen + herinnering (Paul 
Weemaes, Secretaris Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen). 

Er wordt ook aandacht gegeven aan de POP3, voor het aanvragen van de nodige subsidies 
hieromtrent. De vergadering vond plaats in Goes en niemand kon zich vrijmaken. 

Indienen subsidieaanvraag 2017 en verantwoording subsidie 2015 (Lea-Mechielsen-Leeuwenburg, 
beleidsmedewerker Gemeente Terneuzen). 
Uitnodiging 5 juli Europese subsidie (Bea Tolboom, beleidsmedewerker Gemeente Terneuzen). 

Informatiebijeenkomst over POP3/LEADER. 
Jaarverslag WMO-adviesraad Terneuzen (Koos de Zeeuw, secretaris WMO-adviesraad) 

 Afronding 

Fabrice bedankt hartelijk de aanwezigen. 


