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Goedgekeurde notulen vergadering 17 oktober 2016 
 

Datum: Maandag 17 oktober 2016, 19u30 
Locatie: Café ‘t Oude Raedhuis, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: John Smael, Bertus Franse, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin 
Aanwezigen gemeente: Cees Wissel (wijkcoördinator), Wim van Soelen 
Aanwezige bewoners:  

1. Opening 

De voorzitter John verwelkomt alle aanwezigen. Carl de Hulsters, Jack Begijn, Christian Wisse en Dennis 
Deblaere zijn verontschuldigd. Speciale verwelkoming van Wim van de groendienst. Iedereen stelt zich 
even voor. Bovendien overhandigt John een fles wijn ter bedanking aan Bertus voor de vele jaren inzet als 
voorzitter van de dorpsraad. 

2. Vragenhalfuurtje 

Woningsloop 

Er worden een aantal woningen gesloopt (10 huizen aan de Lindelaan, 8 in de Beatrixstraat, 4 in de 
Wilhelminastraat). Beslissing wordt echter genomen door Woongoed. Nu zijn het open plekken. Zijn er 
afspraken met de gaten die gecreëerd worden? Niet geweten door de gemeente. Best is om contact op te 

nemen met Woongoed. ACTIE 70 John neemt hiervoor contact met Dhr Boud Baeckels. 

3. Vaststellen agenda 

OK. Voorstel om punt over Wim toe te voegen en over de kermis. 

4. Vragen over groenvoorziening (Wim) 

Er zijn heel wat vragen over maaien, groen, enz… Wim komt hierover toelichting geven. Dit zijn de 
antwoorden op de verschillende vragen: 

 Maaien mag pas na 15 juli tot half oktober rond de Molenkreek. Er wordt om de 10 dagen gemaaid, 
en indien er bulten of oneffenheden worden vastgesteld door de chauffeur, wordt dit doorgegeven. 

 Er worden afspraken gemaakt met bewoners als er bijvoorbeeld een wilg in de tuin van de mensen 
aanwezig is. 

 Het Kreekpad vormt een probleem aangezien langs de waterkant geen bestrijdingsmiddel mag 
gebruikt worden. Deze zijn dan weggesnoeid. Maar meer dan maaien kunnen ze niet. 

 Het heg aan de Molenkreek (kant huizen) staat wild en bevat veel brandnetels en kleefkruid. Deze 
haag is boomplantsoen en wordt getopt. Bedoeling is dat het los gegroeid. Beter zou zijn dat het 
open is, maar bewoners willen dit niet. 

 Er is een andere firma en deze moeten zich nog aanpassen aan de werkwijze en hebben meer 
begeleiding nodig. Suggestie van gemeente is om een beperkte maar vast ploeg continu te hebben 
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per kern. Dit wordt deze winter besloten afhankelijk of het kan of niet, zowel voor de gemeente als 
voor de andere partij. 

 Groenonderhoud en branden gebeurt door Dethon, en soms huurt Dethon iemand in om iets te 
doen. 

 Groenonderhoud kost in Westdorpe 33.000 euro/jaar, dit is los van boomkosten. 

 De haag op de hoek Schuttersweide-Molenstraat is een akelig hoekje. Ook de bomen zouden eens 
vervangen moeten worden. De haag is groot en de begroeiing waardoor het hoog komt. Misschien 
moet Molenstraat op termijn (binnen 10 jaar) volledig aangepakt worden. Molenstraat is niet het 
gemakkelijkste. Die hoeken zijn extra laag geknipt, maar dienen misschien 3 keer / jaar te gebeuren. 

 De Schipholstraat wordt in herfst 2017 aangepakt omdat er ook slechte bomen staan. 

 De dierenweide is ander kant ingezaaid (heeft even geduurd omdat het droog was). 

 Het snoeien van de knotwilgen aan de kreek (wandelpad Singel) was een ramp omwille van het 
uiterst natte en geen vriesweer. Dit gebeurt om de 3-4 jaar. 

 Overhangende takken aan Graafjansdijk: dit is van bewoners. Er worden geregeld brieven in de bus 
gezet en BOA’s komen ter plaatse. Bewoners mogen hiervan MOR melding doen. 4-5 keer jaar dient 
er toch iemand aangesproken te worden. Normaal dient de haag een ½ meter van de rand te 
blijven en bomen 2 meter. 

 Bloembakken bij de winkel: moeten vernieuwd worden. Zal deze winter gebeuren, met nieuwe 
struikjes dat het niet te hoog wordt. Staat al op het programma. 

 Bladafval in de herfst: de 1e ronde gebeurt in de 2e week van november. En dan om de 14 dagen tot 
15 december (soms nog net tot kerst, afhankelijk van het seizoen). Indien meer nood naar 
opruiming mag een MOR ingediend worden. 

 Er wordt opgemerkt dat een watertanker water laadt uit de kreek en dit dan sproeit op het land. Dit 
zal wel met akkoord zijn. 

 Verdeling werk over de verschillende dorpen: elk dorp is even belangrijk, er wordt geen plaats 
voorgetrokken. 

 Verbranding van onkruid zal blijven. Bij sommige plaatsen is het nu mooier dan toen het werd 
gesproeid. 

5. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het vorige verslag is goedgekeurd. 

6. Actiepuntenlijst 

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

Nog steeds overleg. Gekeken naar mogelijk locaties voor vrachtwagenparkeerterrein, ter noorden van Sas 
van Gent in industriegebied en de Koegorspolder. 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Cees kijkt na. 
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Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes 

Schrappen. 

Actiepunt 57 – Lichtjesstoet en kerstboomverbranding met dezelfde verzekering 

Dit kan pas geëvalueerd worden met de verzekeraar. Ze raden ons aan tijdig de omschrijving duidelijk te 
omschrijven, opdat we tijdig feedback krijgen van wat kan of niet. De kerstboomverbranding is gepland op 
zaterdag 7 januari 2017. 

Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours 

Plan wordt uitgetekend en doorgestuurd aan Cees. 

Actiepunt 63 – Ontmoetingsavond organiseren voor de nieuwe inwoners 

Loek De Beleir neemt dit verder op met Stichting Thematisering Westdorpe. Indien het evenement 
geïnitieerd is door de dorpsraad kan de gereedschapskoffer tussenkomen. 

Actiepunt 65 – Afscheidsgeschenk voor Armand 

Afsluiten. 

Actiepunt 67 – Draagvlak speelbos Schuttersweide 

Zie agendapunt 10 (Speelbos). 

Actiepunt 69 – Terugkoppeling enquête meldingsbereidheid bij de politie 

Mail gestuurd naar de persoon die vroeg de enquête in te vullen en de wijkagent in cc, om te vragen of er 
ondertussen feedback is. Doch nog geen reactie. 

Actiepunt 70 – Iemand van woningbouwvereniging uitnodigen op een volgende dorpsraad 

Zie agendapunt 2 (Vragenhalfuurtje). 

Actiepunt 80 – Te smalle gemeenschappelijke weg 

De gemeenschappelijke weg is niet voor vrachtwagens, maar alleen voor landbouw-, fiets- en lokaal 
verkeer. Fysiek afsluiten voor vrachtwagens is dus niet mogelijk. Aan de bedrijven in het 
glastuinbouwgebied en op de Axelse Vlakte is door ons verzocht om zich te houden aan de 
havennummers. Worden die gevolgd dan gaat al het verkeer via de Axelse Sassing. 
Op termijn wordt er aan een oplossing gewerkt. De Tractaatweg wordt door de provincie aangepakt. De 
aansluiting die er komt op de Sasdijk wordt door ZSP verlengd naar de Smitschorreweg. Op termijn wordt 
deze weg doorgetrokken naar de Axelse Vlakte II/III. 
Voor nu zijn er geen oplossingen mogelijk, omdat er geen of weinig ruimte is en het bovendien geld kost, 
terwijl op korte termijn 2017/2018 een oplossing is (Tractaatweg). 
Maar mocht de dorpsraad suggesties hebben, dan houden we ons aanbevolen. 

Actiepunt 84– Wat met overlast paardenpoep 

Frank Van Hulle had niets extra toe te voegen inzake de paardenpoep (waar geen reglementering voor 
bestaat). Het punt kan dus afgesloten worden. 

Actiepunt 87– Controles op hondenpoep 

Op 13/09/2016 is door Cees aan BOA’s gevraagd controles uit te voeren. Zijn gaan ermee verder. 
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Actiepunt 88– Meer snoeien rond de kreek 

Zie agendapunt 4 (Vragen over groenvoorziening (Wim))/ 

Actiepunt 89– Tijdig onderhoud haag hoek Schuttersweide-Molenstraat 

Zie agendapunt 4 (Vragen over groenvoorziening (Wim))/ 

Actiepunt 90– Mogelijkheden en steun voor speelbos aan Schuttersweide 

Zie agendapunt 10 (Speelbos). 

Actiepunt 91– Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders 

Nog niet aangepakt. 

Actiepunt 92– Slechte communicatie van dienstregelingen, Connexion en provincie hierover contacteren 

John doet hiervoor het nodige. 

7. Stand van zaken politie 

Wegens dienstwijziging kon Christian niet aanwezig zijn. Indien er sprake is van structurele problemen doet 
hij extra zijn best om aanwezig te zijn. Er zijn geen schokkende dingen gebeurd in Westdorpe die in de 
publieke sfeer zitten. 

8. Stand van zaken Tractaatweg 

Eind 2016/Begin 2017 zal de aannemer bekend zijn. 

9. Ontwikkelingen rond windenergie 

Op 26 september hadden we een gesprek met Fon ten Thij (onafhankelijke procesbegeleider) inzake de 
mogelijkheden om windmolens te plaatsen in de Gemeente Terneuzen, en in het bijzonder eventueel in 
Westdorpe. We hebben duidelijk gemaakt dat we niet staan te wachten op windmolens, aangezien dit 
mogelijks impact kan hebben op zicht, lawaai en slagschaduw. Bovendien worden we al ingesloten door de 
kassen, de kanaalzone en straks de verdubbeling van de Tractaatweg. We zijn ook twijfelachtig over het 
onafhankelijk karakter van de procesbegeleider, aangezien hij wordt betaald door het consortium Delta, 
Eneco en Zeeuwind. Wordt vervolgd. 

10. Speelbos 

Staatsbosbeheer heeft gesuggereerd om speelbos te maken waar is gesnoeid. Afgelopen vrijdagavond 
hebben we samen met De Kirke 1.500 euro gekregen. Brenda De Haan zal de volgende vergadering 
aanwezig zijn om dit verder uit te werken. 
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11. Rondvraag 

Kermis Westdorpe 

De kermishouders dienen staangeld te betalen om te mogen staan. We zijn bekommerd om de 
leefbaarheid van de kern en dat het staangeld de kermishouders weg zouden kunnen houden.  

ACTIE 94 Cees gaat na hoe het zit. 

Laatste stuk aan de weg Graafjansdijk 

Wanneer starten de werken? 

ACTIE 95 Cees vraagt dit na. 

De Bernardhardstraat ligt slecht 

De putten worden elke keer opgelost. Elke 2 jaar is er een visuele inspectie van een onafhankelijke bureau. 

ACTIE 96 Cees vraagt dit na. 

Plateau in de Bernhardstraat. 

ACTIE 97 Vastleggen op foto om te zien wat er mee dient te gebeuren en doorsturen aan Cees. 

12. In- en uitgaande post 

Afgesloten wegen omwille verbouwing Tractaatweg (Omroep Zeeland) 
In de pers verscheen plots het bericht voortaan een aantal wegen afgesloten zouden worden inzake 
de Tractaatweg en dat de omwonenden ingelicht zijn. Dit leek echter een misverstand en zal pas 
gebeuren eens de werken zijn aangevat. 

De rol van sportverenigingen in krimpgebied (John Smael) 
Online samenwerking met dorpsraadwestdorpe.nl (Maarten Blok) 

Vraag om linkruilen te doen. Onze website wordt opgenomen op verschillende websites en in ruil 
vermelden wij een relevante link op onze site. 

Subsidieaanvraag 2017 – Verantwoording subsidie 2015 (Lea Mechielsen, beleidsmedewerker Gemeente 
Terneuzen) 

Eind september 2016 worden ‘notitie subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020’ ter vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 2015 is ons 755 euro beschikbaar gesteld voor activiteiten 
in het kader van bewonersorganisaties, wat al eerder volledig werd overgemaakt als voorschot. 
Ondertussen ook de communicatie dat er niks verandert en de beloofde bedragen blijven tot 2020. 

Verkenning toekomst duurzame energie (Fon ten Thij, FTT Procesontwikkeling BV) 
Uitnodiging om hierover samen te zitten (zie meer in dit verslag). 

Verkenning toekomst duurzame energie (Cees Wissel, wijkcoördinator Terneuzen) 
Een consortium van een aantal initiatiefnemers heeft zich bij de gemeente Terneuzen en de 
Provincie Zeeland gemeld met het verzoek of ze een verkenning mogen doen naar de 
mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Terneuzen. Dit consortium bestaat uit Delta, 
Eneco en Zeeuwind. Deze verkenning houdt in dat er namens het consortium gesprekken 
plaatsvinden met bedrijven, omwonenden en stads- en dorpsgemeenschappen in de gemeente 
Terneuzen over uitgangspunten, wensen en behoeften. De voorstellen hieruit worden voorgelegd 
aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. 

Reactie op woordvoeringslijn gemeente Terneuzen en lijst gesprekspartners (John Smael) 
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Reactie gestuurd naar Cees inzake het gesprek inzake verkenning toekomstige duurzame energie. 
Gemeld dat we het onafhankelijk karakter lastig als je betaalt wordt door het consortium. We 
krijgen van gemeente en het consortium tegengestelde berichten. Windmolens in Zeeuws-
Vlaanderen zou werk genereren, maar we hebben hierover onze twijfels. We wensen verder wel 
betrokken te blijven in de gesprekken. 

Gesprek 26 september (Fon ten Thij) 
Verslag door Fon ten Thij van het gesprek die we hebben gehad. Feedback teruggestuurd over het 
punt wat op ons afkomt. 

Onderhoud stoepen (Guido Sarneel, Bewoner Sas van Gent) 
Mail dat het opvalt dat het groenonderhoud in Westdorpe er op achteruit gaat. De persoon 
bedankt voor de mail. 

Verzoekje t.a.v. de webmaster (Robin Knol) 
Vraag om een link te plaatsen op onze website inzake anti-inbraak preventie (smart alarm). 

Factuur inzake reprorecht (Stichting Reprorecht) 
De regelgeving inzake reprorecht is aangepast. Wij zijn hierover aangeschreven tot het betalen van 
een factuur. Wij zouden buiten schot blijven en hebben dit ook teruggekoppeld. 

Nieuw adres doorgegeven voor magazine Woongoed (Yvonne Linssen, communicatieadviseur Stichting 
WoonGoed 2-Duizend) 

De magazine kwam nog steeds toe op het adres van de vorige secretaris. Dit zal nu naar het adres 
van de huidige secretaris zijn. 

Vergaderschema gemeenteraad en raadscommissies 2017 (Samantha Strooband, Wijkcoördinator 
Terneuzen) 

Vraag tot opstellen van jaarschema 2017 inzake de vergadering Westdorpe. Vraag doorgestuurd 
aan Jack om voor 2017 betere planning te hebben. 

Werkzaamheden provinciale weg N62 Tractaatweg (Cees Wissel, Wijkcoördniator Terneuzen) 
Geplande werkzaamheden nacht van 27 op 28 oktober ter hoogte van Molenverkorting voor 
asfaltreparaties. 

Sponsoring Sinterklaas Westdorpe (Sinterklaas Comité Westdorpe) 
Een vraag gekregen tot sponsoring van de activiteit van 20 november 2016. Dit werd op individueel 
niveau behandeld. 

Reedijkstraat in 1968 (Coos) 
Vraag of wij iemand kennen of suggesties hebben opdat deze persoon fotomateriaal van deze 
straat van toen kan terugvinden. Doorverwezen naar de Facebook “Ge zij van Wesdurpe als de …”. 
Ondertussen heeft hij daar gevonden wat hij zocht. 

Geplande rioolwerken 
 

13. Afronding 

John bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


