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Goedgekeurde notulen vergadering 10 april 2017 
 

Datum: Maandag 10 april 2017, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: John Smael, Bertus Franse, Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Dennis Deblaere, 

Stefan Joos, Fabrice Lottin 
Aanwezigen gemeente: Jack Begijn 
Aanwezige bewoners: Marco 
 

1. Opening 

De voorzitter John verwelkomt alle aanwezigen. Jack Begijn is verontschuldigd. 

2. Vragenhalfuurtje 

Hondenpoep rond de Molenkreek 

- Het is voorlopig ontzettend erg gesteld, ook aan bankjes en zo ligt het vol. 

- De gemeente stuurt af en toe BOA’s, maar dat lukt helaas niet altijd. De gemeente tracht de mensen te 

veranderen, maar dat lukt niet. 

Suikersilo’s, er staat er al 1 en er zouden er nog 3 tot 4 komen in wit-blauwe kleuren 

- Als dorpsraad hadden wij graag kleuren gezien die opgaan in het landschap, doch de kleuren waren al 

besteld. 

- De gemeente zet de bewoners voor een voldongen feit 

- In Advertentieblad komt een kleine melding, doch dit zegt niks inzake consequenties voor de 

levensomgeving (ook qua vervoer) 

- Excuus van de gemeente is dat het industriegebied is 

- Er is dus nood aan intensief overleg met de gemeente, eventueel met de provincie. 

- We geven eerst de gemeente de kans om met ons in overleg te komen 

- Enkele woningen van Reedijk staan te koop, terwijl de woningen zeker niet verloederd zijn 

- Kassen, komen dichterbij en er is wel degelijk lichtschade 

Gemeente: er gebeurt het een en ’t ander 

- Omwille van de economische ontwikkeling, mogen we last verwachten 

- De gemeente is ook overvallen door het licht uit de kassen 

- Ondanks bezwaren in Advertentieblad, zou het toch doorgegaan zijn 

- Er is wel nood om in dialoog te gaan. Had Paul Vandebroeck geweten wat er leefde, had hij rekening 

gehouden met onze voorkeuren 

- Dus bij alle ontwikkelingen, dient de gemeente en dorpsraden goed in de gaten houden wat er ontwikkeld 

wordt en hoe dit eruit zal zien. 
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- De wethouder geeft toe dat als je vanuit Westdorpe naar bepaalde richtingen kijkt dat het ok is, maar als je 

de andere kanten ziet heb je zoeits van: wat is er de laatste tijd zoveel veranderd. “Het is ook schrikken” 

- Bij bouwaanvraag voor verhoging, of garagepoort: “eerste 5 meter moet zo, en dit moet zo”, maar bij 

industrie lijkt het allemaal mogelijk 

- Voor een concert in de Kirke, krijg je flyer, voor carnavalstoet, krijg je flyer of boekje, maar voor projecten 

die impact hebben op de leefbaarheid, moet je dit in het Advertentieblad in een klein artikeltje lezen 

- Alle punten onderstrepen wat wij denken als dorpsraad 

- Dinsdag 25 april om 20 uur in de Hallen in Axel is er een presentatie over de Tractaatweg (is voor iedereen 

toegankelijk) 

3. Vaststellen agenda 

OK. 

4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het vorige verslag is goedgekeurd mits enkele redactionele opmerkingen. 

5. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade 

Het is wachten op de effectieve plaatsing, aangezien ze zijn toegezegd. 

Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours 

Afspraak dient nog gemaakt te worden, 12 mei lijkt een datum te zijn. 

Actiepunt 91– Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders 

Binnen de gemeente Terneuzen is het nog actueel, doch het is rustiger geworden. Carl en Fabrice dienen nog samen 

te zitten. 

Actiepunt 94– Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe? 

Te voorzien na kermis 2017. 

Actiepunt 97– Foto van plateau Bernardstraat 

De vraag is een verkeersplateau op te vrolijken met wat planten. 

- De vraag is gesteld, doch afgeketst omwille van onvoldoende budget. 

- Je kan niet enkel in economie investeren 

- Je moet ook balans maken met leefbaarheid 

- Westdorpe blijft ruimschoots achter in vergelijking met Axel en Sas van Gent bijv. 

- Onduidelijk hoe donderdag zal zijn. We wachten donderdag af 
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Actiepunt 98– Achterkant Beatrixstraat, zicht vanaf de Singel 

Wij dienen hiervoor nog contact op te nemen met Woninggoed en de bewoners. 

Actiepunt 100– Lichtvervuiling vanwege de kassen 

Dit punt staat nog open en we dienen te wachten. 

Actiepunt 102 – Interesse in appartementen in plaats van levensbestendige woningen 

Dit dient nog te gebeuren 

Actiepunt 103 – Takenpakket secretaris doorsturen 

Een oproep zal worden gelanceerd. 

Actiepunt 104 – Groenafvalpunten in het dorp 

Dit zou nu opgelost moeten zijn. 

Actiepunt 105 – Draaiboek voor kerstboomverbranding 

Carl en Bertus gaan dit verder opnemen. 

Actiepunt 106 – Bedanking voor beheerder van de dierenweide 

Bedankingsgeschenk is afgegeven en we kregen nog een mail van Kevin, de dierenbeheerder, dat hij blij is dat zijn 

werk geapprecieerd wordt. 

Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe 

Bedankingsgeschenk is afgegeven en we kregen nog een mail van Kevin, de dierenbeheerder, dat hij blij is dat zijn 

werk geapprecieerd wordt. 

- We krijgen ondersteuning, alles wordt aangekocht 

- In Sas van Gent zijn ze in gesprek met Woongoed (na sloping in boomgaard te doen) 

- In Westdorpe is een wandeling gedaan in Schuttersweide (aan hondentoilet), om eventueel rechterhoekje 

aan de put en eventueel ook aan de Singel (ook gesprekken met Woongoed) 

- We koppelen terug wat onze voorkeur is en communicatie met de bewoners 

- Schuttersweide wordt maar 2 keer per jaar gemaaid, dus andere bestemming is leuk 

- Landschapsbeheer geven cursussen om boomstammen te snoeien, krijg je vrijwilligersstatuut. Vroeger 

weinig belangstelling, nu veel meer (makkelijk 40 mensen die intekenen), eventueel betrekken van scholen 

- Niet veel onderhoud aan, straal van 10 meter per boom zodanig dat boom kan uitgroeien 

- Er is ook begeleiding 

- Belangrijk is te kijken naar burgerparticipatie 

- Dennis ziet het zitten om dit hier te trekken. 

- Voorkeur van dorpsraad is nog wachten op mogelijkheden van Woongoed 

- Concreet: 3 mogelijke locaties wat wij prefereren en hij kijkt verder. Flyer bij bewoners van die 3 locaties 

- Oproep via Westdorpe, het warmste dorp van Nederland is mogelijk 
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6. Stand van zaken politie 

Er is geen nieuws vanwege de politie. 

- Er waren veel inbraken in Westdorpe. De wijkagent heeft contact gehad met de melders. 

- Milieustraat boetes voor lichtje van aanhangwagen die niet werken, terwijl truckers eender waar kunnen 

parkeren. Want volgens pers is er geen budget voor controles 

- Gemeente Terneuzen wou het regionaal oplossen. In begin zouden er veel aan meewerken, en op einde 

bleef enkel Terneuzen en provincie over. De BZW (organisatie) staat er niet achter. Ander organisatie ziet het 

als uitbuiting, dus aan Europa op te lossen. Resultaat is dat wij niet geholpen worden. Aan de pechstrook 

wordt niks aan gedaan. 

- Twee maten en twee gewichten: kleine particulier wordt beboet, de ondernemer/vrachtenwagenchauffeurs 

gaat vrijuit 

7. Stand van zaken Tractaatweg 

- Naamgeving gebeurt in de Kirke 

- Vorige week infoavond bewoners Batterij 

- Kapitaal van een kleine man wordt geschrapt omwille van economisch ontwikkelingen 

- Voor de agrariërs is het een zwaar iets 

- Afsluitingen eerder ’s nacht en tijdig communiceren 

- Bij vragen/opmerking, ga naar Tractaatweg BV 

8. Rondvraag 

Standplaatsenbeleid 

Er is een communicatie inzake een nieuwe standplaatsenbeleid van de Gemeente Terneuzen. 

- Nu is er geen beleid, iedereen met kraam kan eender waar staan, zolang verkeersveiligheid niet in gedrang 

komt. Dus inventarisatie van waar ze staan, zoals frituur, groentenkraam, loempiakraam, enz… 

- Mensen die standplaats hebben mogen blijven staan 

- Bij uitbreiding, worden wel naar de regels gekeken: zoals past het en zo (zoals bij Sluis en Hulst) 

- Dit nieuw beleid is niet van toepassing voor kermissen, festiviteiten, … 

- Uitzondering voor Sas van Gent vallen onder incidenteel 

- Ook voor particulier terrein 

- Stel dat er standjes kopen indien er ’s winters schaatst kan worden, dan valt dit ook buiten dit nieuw beleid. 

Dus bij schaatsweer is er geen gevaar dat er geen standjes mogen komen 

Nieuwe bewoners 

Een lijst is opgesteld door Stefan met alle ondernemers en verenigingen. Dit wordt doorgestuurd naar elkeen om te 

zien of de lijst volledig is. Alle aanvullingen/correcties zijn dus welkom. 
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9. Westdorpe geen tweede Doel 

Context 

We merken dat we als dorp zwaar onder druk komen te staan: 

- Op de Tractaatweg hebben we meer verkeer te verwerken omdat de Westerscheldetunnel goedkoper is dan 

de Belgische tolheffing en uiteraard is er de geplande verdubbeling van de Tractaatweg met zijn viaducten 

- Er is een vraag naar plaatsing van windmolens in Westdorpe, waarbij voorlopig Canisvliet nu genoemd 

wordt, waarbij we op termijn schrik hebben dat dit doorgetrokken zou worden naar het stuk via de Zeedijk 

tot de Axelse vlakte 

- De horizon is alweer zwaar geïmpacteerd door een gigantische suikersilo die bovendien ook heel wat 

vrachtverkeer met zich meebrengt 

- Qua spoorweg is er een nood door Outokumpu, Suikernatie, Yara, Verbrugge en dit ter bevordering van de 

ontwikkeling van de Axelse vlakte. Bovendien is er op lange termijn ook sprake om eventueel een 

goederenspoorlijn te trekken van België naar Terneuzen 

- Er is de lichtvervuiling dat recentelijk opdook bij de glastuinbouw 

- Er is afname van woningen in Westdorpe, door slopen die gebeuren en niet allemaal worden vervangen 

We hebben binnenkort een gesprek met de Gemeente Terneuzen om deze punten te bespreken. 

10. In- en uitgaande post 

- Vraag ontvangen van Brigitte Reijns wie te contacteren inzake de vraag van de jeugdprinses 
carnaval inzake de speeltuin 

- Vraag gekregen inzake impact van mast op de kerk en storing op televisie kabel 
- Verslag van de wijkraad van de binnenstad Terneuzen ontvangen 
- We kregen een bedanking van Kevin Roets, beheerder van de dierenweide, dat hij het enorm op 

prijs stelt dat zijn werk wordt geapprecieerd 
- Opmerking ontvangen inzake een foto in de krant waarbij het lijkt dat de suikersilo direct achter de 

woningen staat. 
- Uitnodiging van de gemeente Terneuzen voor de receptie op koningsdag 

11. Afronding 

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn komst. 


