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Goedgekeurde notulenvergadering 16 januari 2017 
 

Datum: Maandag 16 januari 2017, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: John Smael, Bertus Franse, Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice 

Lottin 
Aanwezigen gemeente: Cees Wissel (wijkcoördinator)  
Aanwezige bewoners: Egbert V 
 

1. Opening 

De voorzitter John verwelkomt alle aanwezigen. Jack Begijn en Dennis Deblaere zijn verontschuldigd. 

2. Vragenhalfuurtje 

Licht aan de kassen tijdens de nacht 

Er zijn heel wat meldingen van bewoners dat er ’s nachts een lichtschijn aanwezig is in de buurt van de 
kassen die er vroeger niet was. De dorpsraad wijst er op dat er indertijd afspraken zijn gemaakt dat het ’s 
nachts donker moet blijven. Zo zou het bestemmingsplan bevatten dat het 95% verduisterd moet blijven. 
Donker is namelijk een schaars goed! Nu vinden we het raar dat kassen toestemming krijgen om kunstlicht 
te gebruiken tijdens de nacht. Zijn er dan ontheffingen? 
Er blijkt dat de bepaalde kassen lampen gebruiken om de productie op te voeren. Onlangs is Van Adrichem 
in het nieuws geweest omdat zij als eerste kunstlicht gebruiken in de kassen om de productie op te voeren 
(nvdr: link naar het bericht: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-12-14/1070532/zeeuws-vlaamse-
primeur-kunstlicht-tomaten). 

Er dient dus nagegaan te worden wat de regels zijn. ACTIE 100 Cees vraagt na. 

Suikersilo’s in Westdorpe 

Als dorpsraad stellen wij ons vragen bij de vergunningsaanvraag van de suikersilo’s. Cees zegt wel dat dit 
gepubliceerd is in het Advertentieblad, wat wij niet ontkennen. Doch we vinden het wel vreemd dat het 
plaatsen van een mast in de polder ons wordt gemeld vanuit de gemeente, maar dat de bouw van 
gigantische suikersilo’s die een serieuze impact hebben op het landschapsbeeld van Westdorpe, niet wordt 
gemeld aan de dorpsraad. Wij zouden dan ook graag in de toekomst verwittigd worden als dorpsraad van 
belangrijke wijzigingen door de gemeente. 

Westdorpe op weg naar groen 

Egbert V. is aan het bekijken om zonnepanelen op zijn nieuwe schuur te bouwen, die voldoende groene 
energie zou kunnen leveren voor een groot deel van Westdorpe. Hij ziet dit als een coöperatie waarbij 
bewoners zouden kunnen deelnemen. Als dorspraad staan wij open voor dit initiatief, doch zouden graag 
enkele scenario’s uitgewerkt zien om te zien wat dit kan betekenen en hoe de dorpsraad hierbij zou 
kunnen ondersteunen. 

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-12-14/1070532/zeeuws-vlaamse-primeur-kunstlicht-tomaten
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-12-14/1070532/zeeuws-vlaamse-primeur-kunstlicht-tomaten
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3. Vaststellen agenda 

OK. 

4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het vorige verslag is goedgekeurd mits enkele redactionele opmerkingen. 

5. Actiepuntenlijst 

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

Er is een overeenkomst tussen de 3 gemeenten, provincie, waterstaat, EVO en transport. Binnen 2 jaar zou 
alles geregeld zijn. 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Dit is volop bezig. We wachten nog op een terugkoppeling van Rijkswaterstaat. 

Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours 

Dit is besproken door de gemeente en er was geen bezwaar. Doch, groen beheer is er tegen. Er staan flinke 
bomen, en zoals op plan, zouden bepaalde bomen gekapt dienen te worden, omdat het gezonde jonge 
bomen zijn. De 2 alternatieven zijn alles te laten zoals het nu is en de jongeren gewoon te laten crossen 
zoals ze het nu doen.de andere denkwijze is het scoutingterrein innemen, wat meer mogelijkheden met 
zich meebrengt dan het bos. Omdat dergelijke initiatieven vaak een tijdelijk gebeuren zijn (wat hier 
mogelijks niet het geval is, maar wel een risico), willen een andere wijze bewandelen. Afgesproken is om 
de kinderen en het groen beheer met elkaar in contact te brengen ter plekke, om tot beter alternatief te 
komen. Er is ook gevaar bij crossen tussen de bomen. 

Actiepunt 91– Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders 

Carl en Fabrice dienen eens samen te zitten. 

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

John heeft gebeld naar de provincie. Er wordt verteld dat bij elke wijziging van route of zo, er een 
communicatieplan vasthangt. Ze kunnen niet vastleggen waar het probleem zit. Bij een volgend voorval, 
vragen ze ons hun onmiddellijk te contacteren. Overslag was er al uit gelaten en rijdt nu via Zwartenhoek. 
Haltes aan de kerk, Groosman en einde Graafjansdijk blijven. Ze moeten via Molenstraat en Bernhardstraat 
rijden. 

Actiepunt 94– Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe? 

Alles staat contractueel vast tot 2018 en enkel bij nieuwe contractonderhandelingen zijn er denkwijzen. 
Daarom kunnen in een officieel verzoek richting naar het bestuurscollege, en dit kunnen we dan best doen 
met kermis 2017. 
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Actiepunt 97– Foto van plateau Bernardstraat 

Carl zal de foto nemen. 

Actiepunt 99– Stickers in bushalte 

Cees zal overleggen met de beheerders ervan. 

6. Stand van zaken politie 

Geen nieuws. 

7. Stand van zaken Tractaatweg 

Geen nieuws. 
Doch vraag van de dorpsraad of we het bruin bordje bij Vervaet (kruising Molenverkorting/Tractaatweg) 
mogen wegnemen. Dit bordje staat op het klein terreintje, en we vrezen dat bij de verbouwingen van de 
Tractaatweg dit bord zal dit verdwijnen (Plattekil). Wij mogen het weghalen en stockeren om achteraf 
terug te zetten. 

8. Ontwikkelingen rond windenergie 

Er loopt dus een onderzoek door een consortium om na te gaan in welke mate windenergie geplaatste kan 
worden in de Gemeente Terneuzen, waarbij Westdorpe dus ook een denkwijze blijkt te zijn. 
Egbert V heeft een aantal punten om over na te denken, en geeft aan dat ook Harry VdV zich heeft 
verdiept in de materie en zijn kennis hieromtrent zeker wil delen. We wachten vandaag nog steeds op een 
terugkoppeling van de (onafhankelijke, doch door het consortium) betaalde adviseur die blijkbaar nog 
steeds blijkt te zijn met de verkenning. Hieruit dient een rapport te komen. 

ACTIE 101 Fon ten Thij contacteren om een stand van zaken te vragen. 

De gemeente voegt hier wel aan toe dat de ambtenaar die aan dit dossier is gekoppeld, er niet is om het 
consortium te ondersteunen. De gemeente zit in dit dossier voor niks tussen. De gemeente kan een privaat 
onderzoek echter niet weigeren. Het rapport wordt aan het college gegeven en het college zal hierover zijn 
mening hebben. 
 

9. Vergadering omtrent bekendmaking viaductnamen (Bertus) 

Vanuit Tractaatweg BV kwam de vraag wie nog uitgenodigd dient te worden uit Westdorpe? Organisatie 
weet wie effectief betrokken is geweest. Uit de dorpsraad en heemkundige kringen, mogen 40 mensen 
komen. Stichting Oud Westdorpe (Johan De Baets, Johan Thomas, Christian Verhaegen, Koenraad van 
Waes en Frank Wauters) ook Maurice Kindt. Stichting Thematisering Westdorpe (Bianca, Judith, Hans). Er is 
tijd tot 1 februari. Stefan is uitgenodigd voor presentatie qua foto’s, maar dan wel onder de naam 
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“Westdorpe, het warmste dorp van Nederland”. Hij zal kijken wat exact de opzet is. Hij bedenkt dat 
Stichting Oud Westdorpe ook foto’s van vroeger heeft. 

10. Nabespreking woningbouw (Carl) 

Er zijn eigenlijk meer dan 22 woningen afgebroken (ook Singel indertijd en niet meegeteld). Door niet tijdig 
woning bij te zetten, vertrekken er mensen buiten Westdorpe. 
We dienen te proberen mensen binnen Westdorpe te houden. Voorstellen zijn bespreekbaar. De driejarige 
cyclus is niet voorbij, dus ze zijn aan het bekijken voor de komende 3 jaren. Wat met appartement in plaats 
van levensbestendige woningen omdat ze iets zoeken zonder tuin? Blijkbaar weten zij niet dat tuinen een 
probleem kan zijn. Als wij kunnen aantonen dat er interesse is in appartementen, willen ze dit bekijken. Ze 
mogen sinds vorig jaar (volgens nieuwe wetgeving) niet meer verkopen. 
Onderwerpen om bewoners te raadplegen. 
Attent geeft A4 uit, misschien andere kant ervan benutten om enkele vragen te stellen. Soort 

bewonersconsultatie. ACTIE 102  John en Carl zitten eens samen. 

11. Taken van de secretaris (Fabrice) 

Fabrice heeft aan de functie, en vooral bijhorende taken, nog moeilijk te kunnen combineren met zijn 
andere activiteiten. John stelt voor een vacature te plaatsen op Facebook voor “plaatsvervangende 

secretaris”. ACTIE 103 Fabrice maakt een opsomming/samenvatting van zijn taken. 

12. Rondvraag 

Bosplein 

Staat op een laag pitje. Er is een belg die kapotte bomen ophaalt. Het bosje ligt er voorlopig niet goed bij. 

Groen afval aan kampeerterrein 

Er liggen dode bomen aan de Kreekdreef (kant Bernhardstraat) op het kampeerterrein: 3 kerstbomen 
bovenop de bladeren, de laatste werden door de gemeente gestort. Dit leidt dus voor extra groenstort. 

ACTIE 104 Cees gaat dit na. 

Afschaffing vuurwerk 

Er is de vraag of het vuurwerk afgeschaft kan worden? Cees meldt dat dit in andere dorpen ook wordt 
gevraagd, doch dit ligt moeilijk omdat het sowieso moeilijk te handhaven is. 

Scheepswerf Passluis 

Wat gebeurt er met de scheepswerf van Passluis? Dit was initieel grond van Rijkswaterstaat. Doch, 
niemand heeft een idee wat ermee gebeurd is. 
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Evaluatie kerstboomverbranding 

Er was weinig opkomst voor de kerstboomverbranding. Het heeft nochtans zeker zijn functie omdat het 
een belangrijk en gezellig evenement is binnen het dorp. Misschien dient een ander moment genomen te 
worden. Soms is het de vrijdagavond, soms zaterdag, soms om 16u, soms om 19u. Dit jaar werd de affiche 
laat gepubliceerd, doch via het Advertentieblad en borden kenbaar gemaakt. Meer communicatie naar 

volgend jaar en beter afspreken wat gebeurt. ACTIE 105 Een draaiboek voor de kerstboomverbranding 

maken, zou allicht ook helpen dat alles tijdig gebeurt en aan alles tijdig wordt gedacht. 
Voor volgend jaar zou een additionele bedanking voor brandweer misschien op zijn plaats zijn. 
Wat gebeurt er met de scheepswerf van Passluis? Dit was initieel grond van Rijkswaterstaat. Doch, 
niemand heeft een idee wat ermee gebeurd is. 

13. In- en uitgaande post 

Bedanking vanwege de gemeente Terneuzen aan de beheerder van dierenweide 
De dierenweide ziet er netjes uit (ook omwille van de gedane verbouwingen). De beheerder zit 
soms tussen 2 vuren (tussen bewoners en de gemeente), en hij doet het voortreffelijk. 

ACTIE 106  Ook vanuit de dorpsraad wordt nog een bedanking geschonken. Een bon bij Attent of De 

Baeckermat van 20 euro. Stefan en Fabrice zorgen hiervoor. 

14. Afronding 

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn komst. 


