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Vergadering van 5 september 2016
Goedgekeurde notulen

Goedgekeurde notulen vergadering 5 september 2016
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Aanwezige bewoners:

1.

Maandag 5 september 2016, 19u30
De Tukker, Westdorpe
Bertus Franse, Sarissa Capello, Carl De Hulsters, John Smael, Stefan Joos, Dennis
Deblaere, Fabrice Lottin
Jack Begijn (wethouder), Cees Wissel (wijkcoördinator)
Bobby Hasan (bestuurslid visvereniging De Platzak)

Opening

De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen. De wijkagent Christian Wisse is verontschuldigd.

2.

Vragenhalfuurtje

Problemen rond de kreek
Bobby vertelt vanuit de visvereniging dat er rondom het water toch wat problemen zijn. Het water
onderhouden ze zelf, maar het bijhouden van wat er rond gebeurt, is niet aan hen. Zo hebben ze veel last
van hondenpoep die niet opgeruimd wordt, soms worden ze wel opgeruimd in een zakje maar gaat het
zakje dan niet mee naar huis of de volgende prullenbak en verdwijnt het zakje soms in de bomen. Het
probleem was in het verleden even geminderd na persaandacht. Nu is het echter weer heel erg en wordt
er dan ook om extra aandacht gevraagd.
ACTIE 87 De gemeente, vertegenwoordigd door Cees, gaat graag in op de vraag om meer bijstand en zal
kijken om de BOA's extra in te zetten op drukke hondenmomenten. Tevens is het goed voor ogen te
houden dat bij het uitlaten van de hond er een plicht is om een zakje bij je te hebben om de uitwerpselen
te verwijderen.
Hieraan gekoppeld is het goed dat volle prullenbakken gemeld worden aan de gemeente via een MOR. Zo
is de prullenbak achter het schooltje al 4 maanden vol.
Ook zijn er problemen bij het snoeien, maaien rond de kreek. In het verleden werden de zijkanten verder
ingemaaid of gesnoeid dan dat het nu nog gebeurd. Bij de bevraging aan het aldaar werkend personeel
werd er geantwoord dat ze er geen zin in hadden. Tevens is het de bedoeling dat het afval van het snoeien
zo weinig mogelijk in de kreek terecht komt, zoals bijvoorbeeld gebeurd is bij het snoeien van de exoot.
ACTIE 88 Dit wordt door Cees nagevraagd bij de groenbeheerder.
MOR en/of politiemeldingen
We merken dat vele dingen die ons gemeld worden, ook zelf door de bewoners rechtstreeks aan de
gemeente of de politie kan worden gemeld. Het instrument bij uitstek vanuit de gemeente is het doen van
een MOR-melding. Dit kan via de volgende verwijzingen:
- voor de gemeente:
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Meldingen_over_de_openbare_ruimte/Melding_o
ver_openbare_ruimte_MOR

-

voor de politie een melding of een aangifte doen via volgende verwijzing:
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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Hondentoilet
Nog even vermelden dat er een hondentoilet is aan het Arjan Erkelpad
Probleem van vandalisme
Er is de laatste tijd ook een probleem rond vandalisme door jongeren. Dit werd onder andere gemeld
rondom de scouting, de school en de dierenweide. Deze klachten komen van diverse richtingen ter ore
zoals door Aan Z, de school, ... Sommige jongeren zijn al aangesproken. Ook daarom is er een verhoogde
vraag naar meer handhaving.
Verkeerssituatie Schuttersweide
Het zicht is erg moeilijk als je vanuit de Schuttersweide de Molenstraat op rijdt. Dit ligt aan de haag die
soms achterstallig onderhoud heeft. Cees neemt dit mee. ACTIE 89
Mail Marina over vrachtverkeer
Context: in de mail van Marina wordt gepleit om verbodsborden te plaatsen voor vrachtwagens op
bepaalde wegen, om te vermijden dat ze via de Spoorwegstraat rijden waar ze geblokkeerd staan.
Cees neemt dit mee naar het verkeersoverleg (dat daags nadien gebeurt en waar ook een
verkeersdeskundige bij aanwezig is). Tevens wordt melding gemaakt dat er op de Graafjansdijk praktisch
geen uitwijkmogelijkheden zijn tussen de Jan Dellaertstraat en Eteringen.
Paardenpoep
De paardenpoep blijft een probleem. Wel zijn er bijvoorbeeld al mensen aangesproken.

3.

Vaststellen agenda

OK, punt over WhatsApp en Zone 30 actie zijn toegevoegd.

4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het vorige verslag is goedgekeurd.

5.

Stand van zaken politie

Geen feedback wegens verlof wijkagent.

6.

Stand van zaken Tractaatweg

Er worden op dit moment geen straten afgesloten. Tevens is er nog geen infoavond gepland. Volgende
stappen gebeuren namelijk pas na de aanstelling van de aannemer. De aannemer wordt bekend gemaakt
in het tweede kwartaal van 2017. Rondom die tijd komt er dan ook een avond in Westdorpe waarbij de
namen bekend zullen gemaakt worden van de viaducten.

Stichting Dorpsraad Westdorpe

3/ 7

Vergadering van 5 september 2016
Goedgekeurde notulen

7.

Speelbos

Informeel blijkt er wel enthousiasme voor het creëren van een speelbos, bij bewoners en Staatsbosbeheer,
en lijkt de gemeente er positief tegenover te staan. Er werd door een bewoner reeds een paadje
aangelegd, dat ook onderhouden wordt. Mocht het speelbos er komen, dan zou de Rotary Westdorpe
Zelzate een deel van de opbrengst van de oesteravond willen doneren voor de realisatie van dit project.
Het is aangewezen om hieraan vooraf al contact te hebben met de omwonenden.
Bovendien is er al een plannetje gemaakt voor de inrichting door een bewoner verbonden aan de scouting.
De gemeente stelt dat als we een voorstel indienen met de kosten en het nodige materiaal/werk ze kijken
wat er mogelijk is. Het zou goed zijn om ook Brenda de Haan te betrekken in het project daar ze ervaring
heeft met de materie. Uiteindelijk blijkt het een goed idee te zijn de school en de schoolkinderen te
betrekken in het geheel.
In Axel en de Braakman bestaan dergelijke speelbossen bijvoorbeeld uit een poeltje, een berg, en enkele
strategisch neergelegde bomen. John volgt dit verder op. ACTIE 90
Toch nog even wijzen dat er toch een verschil is tussen een speelbos en een natuurspeeltuin. Een speelbos
bestaat enkel uit bos-'eigen' zaken terwijl een natuurspeeltuin ook geproduceerde items bevat.
't Kreekeltje zou eventueel vragende partij zijn voor een natuurspeeltuin nabij hun nieuwe locatie aan de
scouting.

8.

WhatsApp

Na de avond die mede georganiseerd werd met de gemeente bleek dat er nog vraag was om sturing vanuit
de dorpsraad. Het was initieel niet de bedoeling om te interveniëren in het proces als wel om te
informeren. Maar dit kwam terug als feedback. Van hieruit hebben we samen gezeten met de dorpsraad
van Koewacht die hier heel wat ervaring mee heeft. Carl neemt dit op zich. En kijkt hoe er samen kan
gezeten worden met de huidige beheerders, en om eventueel de gebiedsindeling te bekijken. (ACTIE 91) Er
lijkt echter geen noodzaak om de regels om te buigen in de richting van de protocollen zoals die er in
Koewacht zijn.

9.

Zone 30 actie

De actie rond de zone 30 is duidelijk zichtbaar aangebracht doorheen de toegangswegen van het dorp.

10. Actiepuntenlijst
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens (en aan het parkeerterrein in
Westdorpe)
Op 14/9 is er terug overleg met de provincie om een locatie te vinden voor een vrachtwagenparkeerterrein
en te kijken hoe de handhaving dient te gebeuren daar er nu ook op de pechstrook bij de grens en de
Tractaatweg wordt geparkeerd.
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Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade
In juli is er nog telefonisch contact geweest. Er zou kort nadien overlegd worden met een onderaannemer
van RWS om ook te zien of zij de bakken kunnen ledigen en of het budgettair mogelijk is. Vorige week nog
een mail naar verstuurd, maar tot hop heden nog feedback gehad.
Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes
Geen nieuws.
Actiepunt 57 – Lichtjesstoet en kerstboomverbranding met dezelfde verzekering
Contact nog op te nemen.
Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours
Er bleek wat onduidelijkheid wie er aan zet was. De crossers, die inmiddels al een logo hebben, wouden
weten van de gemeente of het mogelijks is (ze hadden hierbij contact gehad met Frank van Hulle).
De gemeente kan pas iets beslissen als er een tekening en plan is waaruit de precieze grootte, locatie en de
bedoeling duidelijk wordt en dat ze weten dat er al contact is geweest met en draagvlak is van de
buurtbewoners.
Actiepunt 63 – Brieven versturen namens dorpsraad/Kirke  Ontmoetingsavond nieuwe inwoners
Context: initieel was het de bedoeling dat wij als dorpsraad kijken of we de nieuwe inwoners kunnen
contacteren, ondertussen is dit punt geëvolueerd naar het nemen van het initiatief voor dergelijker
organisatie.
De Kirke wil samen zitten met de Dorpsraad hieromtrent. Het zou goed zijn om op zo'n dag de nieuwe
bewoners te introduceren bij alle verenigingen van het dorp, de school, de opvang, ... en tevens ruimte te
laten voor de ondernemers om zich te profileren.
Misschien kan er dan voor de eerste keer teruggegaan worden om iedereen op te nemen die sinds 01-012015 in Westdorpe is komen wonen. Fabrice neemt hierbij contact op met Loek van de Kirke.
We kunnen ook kijken wat de gemeente hierin kan aanbrengen qua ondersteuning (koffie, Westdorpse
vlaai, ...).
Actiepunt 65 – Afscheidsgeschenk voor Armand
Armand al ontmoet, maar voor de overhandiging ontbrak nog z'n adres, Bertus ging kijken om dit alles te
regelen.
Actiepunt 67 – Draagvlak speelbos Schuttersweide
Zie agendapunt 7 (Speelbos).
Actiepunt 69 – Terugkoppeling enquête meldingsbereiedheid bij de politie
We vragen naar de resultaten bij de politie.
Actiepunt 70 – Iemand van woningbouwvereniging uitnodigen op een volgende dorpsraad
Mogelijke data worden kenbaar gemaakt om te zien wat het beste schikt.
Actiepunt 80 – Te smalle gemeenschappelijke weg
Deze weg is niet van de Gemeente Terneuzen, maar van Sealand Seaports.
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Actiepunt 81 – Informeren van de wijkagent inzake vernielingen op schoolterrein
Er is hierover een gesprek geweest tussen de school en de wijkagent.
Actiepunt 82– Plan voor mogelijkheden qua school
De bal ligt hier in het kamp van de school. Punt afgesloten.
Actiepunt 83– Print inzake locatie van crossterrein
Dit is reeds behandeld, zie punt actiepunt 60. Aangezien de actiebeschrijving wijzigt, vervalt dit punt.
Actiepunt 84– Wat met overlast paardenpoep
Reeds besproken in agendapunt 2 (Vragenhalfuurtje).
Actiepunt 85– Best practices inzake WhatsApp
Verwezen werd naar de dorpsraad van Koewacht, wat ook is gebeurd (zie hoger, agendapunt 8).
Actiepunt 86– Groene straten ten gevolge geen gebruik meer van giftige kruidverdelgers
De gemeente heeft dit doorgegeven. Er is vanuit de gemeente met het besluit van het bannen van gif
tevens een besluit genomen dat de beoogde kwaliteit van het onderhoud van de bestrating van de
vroegere A-kwaliteit naar de B-kwaliteit is bijgesteld.
Het onderhoud is nu ook al beter dan dat het was in het begin van de nieuwe regeling. Het programma is
bijgesteld. Waar men vroeger soms maar 3 tot 5 keer kwam op jaarbasis, is dit nu opgetrokken voor
bepaalde gebieden tot soms wel 9 keer. De begroeiing is namelijk onder meer afhankelijk van de
bestrating, de hoeveelheid zon, de schaduw en nog andere factoren.
Wel wordt er opgemerkt dat door het branden er hier en daar problemen zijn met verbrande, verschroeide
struiken. Als dit voorkomt, dient dit gemeld te worden met een MOR.

11. Rondvraag
Groen op de trappen aan brug Sas van Gent
De trappen om van de Sint Anthoniekade naar de brug te gaan, is glad omwille van het groen. Dit lijkt
echter iets te zijn dat gemeld dient te worden aan de provinicie.
Verkeersborden
Aan de overgang van de Graafjansdijk A naar de Sint-Anthoniekade staat een bord van 30/60 wat
onduidelijkheid schept. Nu lijkt het dat bij het wegrijden van de Graafjansdijk naar de Sint Anthoniekade je
er al 60 mag, terwijl als je de bebouwde kom binnenrijdt, er reeds 30 staat (ter hoogte van het Sint
Annastraat).
Daarnaast staat aan het hippisch centrum staat er een bordje zone 30 foutief. Er wordt gekeken of dit een
bordje is van de gemeente of van een particulier die het plaatste daar men er vaak te hard rijdt.
Tegenover de Jan Dellaertstraat staat er een bordje van doodlopende weg dat waarschijnlijk niet goed
geplaatst is.
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12. Overdracht voorzitterschap
John Smael wordt de nieuwe voorzitter en Carl de Hulsters de vice-voorzitter. We zijn Bertus Franse
dankbaar voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en hopen dat hij nog lang in de dorpsraad kan en wil
blijven.
Het lijkt ook aangewezen om de statuten te wijzigen. En zo spoedig mogelijk worden de nieuwe
contactgegevens kenbaar gemaakt.
Er komt een agenda-overleg met de secretaris.
We dienen er voor te kijken dat de inbreng van bewoners naast laagdrempelig ook zoveel mogelijk
geconcretiseerd kan worden, wat nu de vraag of de mededeling precies is.

13. In- en uitgaande post
Uitnodiging en herinnering uitnodiging Prinsjesdagbijeenkomst (Rabobank Zeeuws-Vlaanderen).
Aanvraag tot informeren van bewoners over twee bijkomende haltes in Westdorpe van de buurtbus (Frank
de Ridder, secretaris BBV Kanaalzone.
Er lijkt sowieso een probleem te zijn met de dienstregeling en de haltes van Connexxion of in ieder
geval de communicatie hieromtrent. Er werd verwezen naar de website voor de dienstregeling, die
er niet was. Ondertussen de nodige informatie ontvangen en gepubliceerd op onze website.
Of de bus nu nog wel of niet over Overslag ging rijden, is echter onduidelijk. Hier kan best contact
opgenomen worden met de provincie als met Connexxion. ACTIE 92
Op 11 december volgt blijkbaar een nieuwe dienstregeling.
Vrachtverkeer voor Farmwood en bussen voor voetbalplein via Spoorweg (Marina Govaert namens de
fietsersbond).
Dit werd besproken in het vragenhalfuurtje (zie agendapunt 2).
Persbericht van de brandweer Westdorpe (Sander de Schepper, communicatieadviseur Veiligheidsbureau
Zeeland)
Open avond op donderdag 8 september en Brandweer Westdorpe op zoek naar collega’s

14. Finale interne rondvraag
Rol van secretaris
Fabrice vindt het wat lastig worden om alles rond te krijgen als secretaris, gezien z'n vele andere
bezigheden. Naast het beantwoorden van de mails, is hij het ook die de meeste hooi op z'n vork neemt.
We dienen de onderlinge werkverdeling dus eens onder de loep te nemen. John kijkt om een profiel op te
stellen voor de dorpsraad-secretaris. En ja, groeien doe je door te delen.
Website
De website kan best ook een aantal linken zetten naar MOR en politiemelden, om te voorkomen dat wij
onnodig en vertragende tussenschakel zijn. ACTIE 93
Subsidie
Er is een subsidie aangevraagd van om en nabij de 700 euro voor de werking van de dorpsraad.
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15. Afronding
Bertus bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. We bedanken ook allen Bertus.
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