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Goedgekeurd jaarverslag 2016
Nieuwe bewonersavond
Bedoeling is om nieuwe inwoners uit te nodigen op een avond, waar verenigingen en ondernemers zichzelf
kunnen voorstellen. Nieuwe inwoners weten niet altijd wat kan in Westdorpe en voor verenigingen is dit
de uitvalsbasis om nieuwe leden en/of vrijwilligers te verwerven. De gemeente wil ondersteunen door
brieven te versturen en de kosten te dragen. De eerste stappen zijn gezet en bedoeling is dit in 2017 de
avond voor de eerste keer te kunnen organiseren. We hopen hiermee de leefbaarheid te verbeteren.
Basisschool en IKC
Bedoeling is om de huidige school modern te huisvesten door het huidig gebouw op te knappen of liever
nog een nieuw gebouw te hebben. Bovendien zou dit een ontmoetingsplaats kunnen worden voor elke
bewoner. Dit kan met het opzetten van een IKC (Integraal KindCentrum). De functie van de school zou
hierbij worden verbreed: voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar (of zelfs nog ouder), terwijl dit vandaag
versnipperd is. De school zou er dan bepaalde diensten kunnen onderbrengen, denk maar bijvoorbeeld aan
een fietsherstelplaats.
Vandalisme in het dorp
Er is geregeld schade op het schoolterrein omwille van jongeren die er hangen. Er is al een nieuw hek
gezet, wat ze echter niet tegen houdt. Speeltoestellen worden kapotgemaakt, ramen sneuvelen. Het
vandalisme vertaalt zich ook in bierflesjes die op het schoolplein liggen. Hiervan is melding gemaakt aan de
politie. Er is ook melding van vandalisme rondom de scouting en de dierenweide. Sommige jongeren zijn al
aangesproken, doch er is een vraag naar meer handhaving.
Speelbos in Schuttersweide
Het bosje aan de Schuttersweide is grotendeels platgelegd. Een nieuwe bestemming zou een speelbos
kunnen zijn. Een actie dat ondersteunt wordt aangezien wij, samen met De Kirke, 1.500 euro ontvingen
voor de uitwerking hiervan door Rotary Westdorpe Zelzate.
Fietscrossterein
Met Carnaval 2016 werd door de jeugdprinses terug de oproep gelanceerd voor een fietscrossterrein. Bij
de aanpak worden de kinderen (onder begeleiding van school en dorpsraad) zoveel mogelijk betrokken. Er
is ondertussen een naam met logo bedacht door de kinderen, een plan getekend en aan de gemeente
voorgelegd. De volgende stap is nu dat dit samen met de mensen van groen beheer ter plekke wordt
besproken, aangezien het niet de bedoeling kan zijn bomen onnodig te snoeien. Nadien dient dit nog
besproken te worden met de buurtbewoners.
Kermis
Als dorpsraad is onze grootste bezorgdheid de leefbaarheid van de kern. Inzake de kermis vrezen wij dat
het voor kermishouders financieel niet meer interessant is om naar Westdorpe te komen. We willen graag
weten of het haalbaar zou zijn dat kermishouders in Westdorpe geen standgeld zouden moeten betalen.
Wij twijfelen verder niet aan de inzet en de organisatie van de kermis, en zijn superblij dat ze blijven
komen en op onze wensen inspelen. Alles staat voorlopig nog steeds contractueel vast tot 2018 en enkel
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bij nieuwe contractonderhandelingen zijn er pistes. Als dorpsraad zullen wij een officieel verzoek indien
naar het bestuurscollege, en dit kunnen we dan best doen met kermis 2017.
Prullenbakken
Sinds april 2015 vragen we voor prullenbakken aan de Sint-Anthoniekade. Na veel geduld en overleg bij
Rijkswaterstaat, is ons ondertussen beloofd dat deze in het voorjaar 2017 geplaatst worden. We hebben
ook prullenbakken gevraagd aan het Edwindoplein, die enorm snel werden geplaatst. Verder vragen we
ook aan Staatsbosbeheer voor het plaatsen van prullenbakken in Canisvliet (zoals de picknick tafel), doch
dit past niet in het beleid van Staatsbosbeheer: bedoeling is dat elkeen zijn vuil meeneemt naar huis.
Prullenbakken plaatsen leidt tot veel vuilnis ernaast en vandalisme. Indien een vereniging zich ontfermt
over het ledigen van de prullenbakken, kan dit bekeken worden.
Poep in het dorp
Er zijn wat klachten over paardenpoep in het dorp. Doch, er is hier geen enkele wetgeving over, dus niets
aan te doen. Ook hondenpoep ligt her en der verspreid, BOA’s worden op pad gestuurd in de hoop dat
iedereen netjes zijn hondenpoep opruimt. En uiteindelijk is er last van mensenpoep. Er is sprake van
vissers, doch ook wandelaars zouden hier niet vies voor zijn. De visclub kaart de problematiek zeker aan bij
zijn leden om het probleem te laten verdwijnen.
Overvolle plastic containers
In het begin van het jaar waren er regelmatig meldingen van overvolle plastic containers. Dit is
ondertussen verbeterd.
Dierenweide
De plannen inzake de dierenweide zijn volledig uitgevoerd. Het ligt er netjes bij, en ook de nieuwe
dierenweidebeheerder houdt de weide netjes voor het welzijn van de dieren.
Preventieavond
Op 8 juni 2016 is een WhatsApp preventieavond georganiseerd waarbij door gemeente en politie
preventietips en het nut van de WhatsApp preventieapp werd toegelicht. Er was heel wat volk aanwezig.
We hebben samengezeten met Koewacht over hun ervaringen met WhatsApp. Een volgende stap is om
met de bestaande beheerders eens samen te zitten.
Mobiele podium
Vroeger stond er op de markt van Terneuzen een podium 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.
Groenbeheer in het dorp
De gemeente Terneuzen is uitvoerig toelichting komen geven over het groen beheer in het dorp. De
gemeente verspreidt de middelen volgens de noden die er zijn, waarbij geen kernen worden benadeeld.
Een opsomming van de punten is te lezen in het verslag van 17 oktober. Er is vanuit de gemeente met het
besluit van het uitbannen 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. Daarom lijken de straten
soms groener, maar volgens de gemeente ligt het er allemaal netjes bij. Als je als bewoner hierdoor
verbrande of verschroeide struiken hebt, kan dit gemeld worden met een MOR.
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Vrachtwagens aan de grens
Al sinds 2014 hebben we veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens en het parkeerterrein
in Westdorpe, vooral tijdens het weekend. De mogelijke overlast is opgevangen door het plaatsen van aan
mobiel toilet en containers. Er is ook wat bezorgdheid aangezien pechstroken soms ook benut worden als
slaapplaatsen voor de vrachtwagens. Verder zijn er heel veel gesprekken geweest tussen de verschillende
Zeeuws-Vlaamse gemeentes, de provincie en ook België. Een oplossing is in zicht aangezien het de
bedoeling is om op termijn aan de Koegors en het noorden van Sas van Gent iets te voorzien. Meer details
zijn er niet gekend.
Actie zone 30
Als dorp hebben wij meegedaan aan de actie zone 30. Bij de toegangswegen van het dorp werden banners
opgehangen, en vooral op gevoelige plaatsen waar te snel word gereden, werden borden gehangen om de
bestuurder te herinneren aan de zone 30. Deze actie werd goed onthaald door de bewoners.
Verkeersdrukte tijdens de werken aan de Tractaatweg
Er is een vrees dat tijdens de werken de Graafjansdijk heel wat verkeer te verwerken zal krijgen. Een
informatieavond voor de bewoners zou hier weldra concrete antwoorden moeten geven.
Openbaar vervoer
Er zijn af en toe wijziging qua stopplaatsen en dienstregelingen, doch de communicatie lijkt niet altijd even
te vlot te verlopen ondanks de communicatieplannen die er aan vasthangen. We houden het in de gaten
en contacteren onmiddellijk de provincie als blijkt dat het verkeerd loopt.
Verkeer, algemeen
Er zijn wat meldingen van onveilige situaties aan de Lindenlaan-Graafjansdijk, vrachtwagens en bussen in
de Spoorweg op weg naar de Kapittelstraat. Deze meldingen zijn opgenomen door de gemeente en
worden in overlegorganen besproken of BOA’s ter plekke gestuurd om de situatie te beoordelen. We
krijgen hier echter verder geen opvolging over.
Sinds april 2016 constateren we duidelijk meer drukte op de Tractaatweg. Volgens de gemeente is dat
ingeschat, doch vrezen wij met de Sluiskiltunnel en de tolheffingen op vrachtwagens in België dat dit allicht
nog meer zal zijn.
Bij het snoeien van bomen in de Schuttersweide, waren er heel wat klachten dat er meer lawaai is dan
voorheen. Ondanks het feit dat de dorpsraad heel graag geluidsmetingen had gehad, wordt dit geweigerd
door de gemeente. Bomen worden namelijk niet gezien als een demping tegen lawaai, terwijl dit
weldegelijk zo wordt ervaren.
Bedrijfsbezoek aan Yara
Op 9 mei zijn we hartelijk ontvangen door Yara voor een bedrijfsbezoek. Als we verder vragen of
opmerkingen hebben, mogen we ze zeker contacteren.
Bestemmingsplan +
Het bestemmingsplan+ dient om onze regio nieuw economisch leven in te blazen, waarbij wel rekening
gehouden wordt met de inwoners. Bedoeling is dat het voor iedereen beter wordt. Communicatiepunten
zullen worden opgezet, het is echter nog niet duidelijk welke dit zijn.
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Woningsloop
Er worden een aantal woningen gesloopt in het dorp. Dit past in het strategisch beleid van Woongoed. In
de plaats komen een aantal levensloopbestendige woningen. Indien wij zicht hebben op noden, mogen wij
ze altijd aan Woongoed verleggen om dit te bespreken. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het
verslag van 28 november. Wij merken toch als dorpsraad dat woningslopen de mensen doen verhuizen
naar buiten Westdorpe. Misschien zijn appartement toch interessanter dan levensloopbestendige
woningen omdat er geen tuin te onderhouden is?
Lichten uit de kassen tijdens de nacht
Er zijn heel wat meldingen van een sterk aanwezig lichtschijn tijdens de nacht uit de omgeving van de
kassen. We zijn bezorgd aangezien Van Adrichem aangaf 24/24 uur te produceren dankzij kunstlicht. Dit
terwijl wij als dorpsraad beloofd zijn geweest dat het ’s nachts donker zou blijven.
Suikersilo’s in Westdorpe
Als dorpsraad stellen zijn wij vragen dat belangrijke vergunningsaanvraag zoals dit voor de suikersilo’s niet
gemeld worden aan de dorpsraad, terwijl andere wel gemeld worden die naar ons inzien minder impact
hebben op het dorp (bijv. de zendermast in de polder). Deze gigantische suikersilo’s hebben echter een
serieuze impact hebben op het landschapsbeeld van Westdorpe.
Windenergie
We werden in september 2016 benaderd door Fon ten Thij inzake de mogelijkheid om windmolens te
plaatsen in de Gemeente Terneuzen, en in het bijzonder eventueel in Westdorpe. We zijn hier als dorp
door verrast. Als dorp hebben wij het gevoel ingeklemd te zitten tussen de kassen, de Tractaatweg
(verdubbeling en viaducten) en het kanaal. Wij hebben vooral schrik voor de leefbaarheid.
Westdorpe op weg naar groen
Misschien dat een interessant alternatief op windenergie in Westdorpe wel zonnepanelen kunnen zijn.
Egbert V. is bezig met de bouw van een nieuwe schuur waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden die
voldoende groene energie zou kunnen leveren voor een groot deel van Westdorpe. Als dorpsraad staan wij
zeker open voor dit initiatief.
Belangrijke weetjes
De politie onderstreept het belang om melding te maken van verdachte situaties. Pas dan kan de politie iets doen,
soms niet direct, maar bij latere meldingen.
De verslagen van de diverse dorps-, wijk- en stadsraden worden niet meer gepubliceerd op de website van de
Gemeente Terneuzen, tot onze grootste spijt. Een wethouder of bewoner, vindt dus niet alle verslagen meer
verzameld op één en dezelfde plaats. De verslagen van onze dorpsraad zijn te lezen op onze website:
www.dorpsraadwestdorpe.nl.
Indien we ideeën hebben voor verandering/herinrichting in het dorp, zal de gemeente dit ernstig overwegen na het
indienen van een plan.
Indien er meldingen zijn over de infrastructuur binnen het dorp (verlichting, bestrating, onkruid, enz…) kan dit
rechtstreeks gemeld worden aan de gemeente via een MOR (link staat ook op onze website).
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Nog enkele feiten
Staatsbosbeheer heeft een nieuwe boswachter voor onze regio: Erik Schram.
Stickers zijn gevestigd aan de bushokjes in het dorp, om te vermijden dat nog meer vogels doodvliegen op het
doorzichtig glas.
In 2016 zijn er 4 nieuwe leden: John Smael, Carl de Hulsters, Dennis Deblaere en Stefan Joos bijgekomen. In
september nam John de fakkel over van Bertus als voorzitter, en is Carl vice-voorzitter om snel te kunnen invallen
mocht John eens niet aanwezig of bereikbaar zijn. De secretaris heeft aangegeven dat het takenpakket als secretaris
groot is en moeilijk te combineren valt met zijn andere activiteiten.
Het aantal inwoners is gedaald van1.934 naar 1.909 (bron Terneuzen).

