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Goedgekeurde notulen vergadering 22 mei 2017 
 

Datum: Maandag 22 mei 2017, 19u30 
Locatie: Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: Bertus Franse, Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, 

Derek-Jan Franse 
Aanwezigen gemeente: Cees Wissel en Jack Begijn 
Aanwezige bewoners: Eric L, Ralf P, Emiel DK, Loek DB 
 

1. Opening 

De ondervoorzitter Carl verwelkomt alle aanwezigen. John Smael en Dennis Deblaere zijn verontschuldigd. 

2. Vragenhalfuurtje 

Vragen over windmolens 

- Wij weten niet waar en of windmolens komen en er is ook nog geen plan 

- Het gaat over een onderzoek inzake het plaatsen van windmolens in de Gemeente Terneuzen. Volgens de 

provincie moet de Gemeente Terneuzen er plaatsen. 

- Vervangen van de winmolens in de Koegors lijkt geen optie, ondanks het feit dat ze aan het einde van hun 

bestaan zijn 

- Het is een onafhankelijke iemand die onderzoekt 

- Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden in Canisvliet, ergens tegen de grens 

- Als dorpsraad zijn wij er tegen, omdat we al veel te verwerken hebben (suikersilo’s, verlichting kassen, 

verbreding Tractaatweg, mogelijks goederenspoorweg) 

- Volgens de gemeente voldoen wij reeds aan de norm inzake windmolens 

- Vanuit de Gemeente: als de bewoners dat niet willen, geeft de Gemeente Terneuzen geen vergunning (maar 

het moet dan echt wel de mening van de bewoners zijn) 

Lichtvervuiling vanwege de kassen 

- Dit verlichting van de kassen is als een verrassing gekomen, aangezien afgesproken werd dat er minstens 

95% duisternis zou zijn, doch blijkt volgens bepaalde teksten een lagere quota vereist te zijn, waar de kassen 

aan voldoen 

- Er wordt bekeken om regels aan te passen 

- Als dorpsraad is dit vooral belangrijk voor de kassen tussen de Zeedijk en de Graafjansdijk, waar bewoners 

op kijken 

Geluidsoverlast aan Schuttersweide, inzake verkeer van de Tractaatweg 

- De vraag wordt gesteld of er reeds op verschillende plaatsen geluidsmetingen werden gedaan om de 

evolutie van het geluid te zien eens de Tractaatweg verdubbeld is. Dit werd niet gedaan omdat volgens de 
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afstand voldoende groot is tussen de Schuttersweide en de Tractaatweg. Er is echter bekommernis omtrent 

het geluid dat verder zou reiken omwille van het extra vrachtverkeer en de viaduct. 

- Het is onduidelijk of het niet meer hoeven te vertragen/versnellen van de vrachtwagens, een positieve 

invloed zal hebben op het geluid of net niet. 

Nieuwe inwonersavond 

- De avond zal doorgaan op dinsdag 17 oktober 2017 om 19u30 

- Uitnodiging op naam wordt verstuurd naar nieuwe inwoners van de laatste 3 jaar, doch iedereen zal worden 

uitgenodigd via algemene communicatie zoals affiche en huis aan huis verdeling. 

- De avond wordt geopend door onze voorzitter 

- De Kirke is gastheer, de dorpsraad organiseert 

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 

De prullenbakken zijn geplaatst. Fabrice verstuurt een bedankingsmail aan Rijkswaterstaat. 

Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours 

Er is veel onkruid waardoor het gebied heel smal wordt. Gevraagd wordt aan de bewoners om een MOR in te dienen 

(de links staat eveneens op onze website). Voorlopig zit het stil omdat groen beheer niet kan op vrijdag en andere 

dagen moeilijker liggen voor de betrokken leden van de dorpsraad. Het is ondertussen niet geweten hoe het zit met 

de vraag van de kinderen. 

Actiepunt 91– Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders 

Omwille van de grotere dossiers (windmolens, verlichting van de kassen, …) is hier nog geen tijd voor gemaakt 

kunnen worden. 

Actiepunt 94– Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe? 

Dit zal na de volgende vergadering aangepakt worden. 

Actiepunt 97– Foto van plateau Bernardstraat 

De vraag is een verkeersplateau op te vrolijken met wat planten. Ze zijn vorige week gestart, dus realisatie is volop 

bezig. Er is juist een vraag omtrent het verkeersafscheidspaaltje dat niet langs de zijkant staat bij het 

bejaardentehuis. De boompjes om de plateau’s komen er in september of oktober. 
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Actiepunt 98– Achterkant Beatrixstraat, zicht vanaf de Singel 

Ondertussen niks meer mee gebeurd. Is dit überhaupt nog nodig, zo slecht ziet het er eigenlijk ook niet uit. Verder te 

bekijken. 

Actiepunt 100– Lichtvervuiling vanwege de kassen 

Er is een gesprek tussen de gemeente en de eigenaren. Op korte termijn komt er een werkbezoek van 2 wethouders 

(Jack Begijn en Frank Van Hulle) waar ook de dorpsraad op welkom is.  

Actiepunt 102 – Interesse in appartementen in plaats van levensbestendige woningen 

Dit dient nog te gebeuren 

Actiepunt 103 – Takenpakket secretaris doorsturen 

Takenpakket is verstuurd en een functiebeschrijving is klaar. 

Actiepunt 107 – Nagaan hoe het zit met de landbouwsluis 

De landbouwsluis is hersteld en lijkt te zijn zoals het hoort. Ook al zijn bepaalde bestuurders in staat om er rondom 

te rijden, kan er moeilijk een fort van gemaakt worden. 

Actiepunt 109 – Bussen van berichten door de politie 

Bij de vorige meldingen, werden oproepen door de politie bij omwonenden pas 1 maand na de feit gepost. Wat 

nogal laattijdig is om zich iets te herinneren. De politie zal hier sneller op inspelen. 

Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe 

Aangezien Dennis afwezig is, zal dit met de volgende dorpsraad verder besproken worden. Dennis trekt dit en bekijkt 

hiervan de mogelijkheden. 

6. Stand van zaken politie 

Er is geen nieuws vanwege de politie. 

Als je gebeld wordt door een onbekend en verdacht buitenlands nummer, mag dit tevens gemeld worden aan de 

politie. 

7. Stand van zaken Tractaatweg 

- De echte start is in september 2017 en zal gereed zijn tegen het voorjaar van 2019 

- De alternatieve weg aan de Batterij zou reeds klaar zijn tegen september 2017 

- Er is morgen overleg met wegbeheerders, om verder te kijken naar verdere aanleg van afsluitbare hekkens 

- Er was vorige week een infoavond voor de bewoners van de Batterij 
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8. Terugkoppeling vergadering woningbouw met Gemeente 

Terneuzen 

- John en Carl zouden een gesprek hebben met Woningbouw, doch, dit is op het laatste moment afgezegd 

door Woningbouw 

- Er is wel een gesprek geweest met Lodewijk Nolson van de Gemeente die regelmatig gesprekken heeft met 

Woningbouw. 

- Het was een constructief gesprek omdat Woningbouw bepaalt, maar de Gemeente kan wel meewerken met 

de dorpsraad om relevante input te geven aan Woningbouw 

- Doel is om als dorpsraad op één lijn te zitten met de Gemeente 

9. Terugkoppeling vergadering Westdorpe onder druk met 

Gemeente Terneuzen 

Algemeen 

- Het was een constructief overleg 

- De Gemeente kent ons en zal meer aandacht voor ons hebben 

- Ze hebben ook de tijd genomen om naar ons te luisteren 

- De ambtenaars hebben nu een beter zicht op wat er in Westdorpe gebeurt/leeft 

Parkeren van buitenlandse vrachtwagens 

- Volgens tellingen gebeurd door de gemeente zouden er hooguit 10 vrachtwagens staan, want uiteraard geen 

weerspiegeling is van de werkelijkheid. Daarom heeft Carl verschillende metingen gedaan de afgelopen 

weken. Ziehier de uitkomst: 
Datum Parkeerstrook 

Oostzijde 

Tractaatweg 

parkeerstrook 

Westzijde 

Tractaatweg 

Oostpoortweg 

tegenover de 

Baeckermat 

Vlucht 

strook langs 

Tractaatweg 

Totaal  

16.04.17 21 17 5  43 opm. min 8 ch. Tr.weg veel sliepen / 

3 oostp. 

23.04.17 18 16 8 2 44 min 20 man aanwezig 

30.04.17 19 15 26  60 druk, op oostp.weg zeker 20 wagens 

bezet, opm dames 

07.05.17 13 17 8  38  

14.05.17 16 13 13 1 43  

20.05.17 19 15 24  58 op zaterdagmiddag geteld, overal 

heel veel chauffeurs 

- De problematiek blijft gekend, Gemeente kan er niks aan doen 

- Volgens Derek-Jan kan inspectie gebeuren en worden ze beboet en dan is het opgelost 
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Toekomst 

- Er zijn verdere afspraken gemaakt dat wij als dorpsraad door de gemeente worden geïnformeerd bij zaken 

die een impact kunnen hebben op de leefbaarheid van het dorp 

10. Terugkoppeling vergadering met alle raden van Terneuzen 

- We vonden het een schitterend initiatief, goed in elkaar gestoken, beter dan vorig jaar, omdat er een meer 

open communicatie was om elkaar te leren kennen 

- De animator was goed genoeg, maar kon iets minder technisch zijn 

- Ook het groepsgebeuren en het groepswerken viel in de smaak, en zeker dat we met andere raden samen 

zaten 

- Er komt een opvolging uit die avond 

- Morgen is die man er weer bij de gemeente met de conclusies van die avond, en hoe het verder gaat naar de 

raden 

- Jammer dat er niet veel uitwisseling op het einde was, reden was ook dat het serieus uitgelopen is 

- Het is ook deels aan de raden om met elkaar in contact te blijven 

11. Terugkoppeling bijeenkomst over windenergie 

- Er waren een overdonderend aantal mensen: 4 man voor Staatsbosbeheer, 3-4 man voor de provincie, dan 

nog Eneco, Zeeuwind, … 

- Er bleken precies toch al verdere afspraken gemaakt te zijn tussen Fon en Staatsbosbeheer 

- Het stukje dat nadien werd gepubliceerd in de krant weerspiegelt niet hoe het gesprek liep. Bovendien 

hebben wij het gevoel dat de provincie ook pusht voor Canisvliet. Verder hebben wij het gevoel dat 

Gemeente Terneuzen ook moet toehappen van de provincie. Reactie van Jack hierop is dat de provincie de 

Gemeente niet kan opleggen om windmolens te plaatsen 

- Goed was geweest om eerder met de stadsraad van Sas van Gent te zitten. Een van hen zei doodleuk dat ze 

het prima vonden dat het er komt. En de andere zei zelfs dat het gerust in het natuurgebied in Sas van Gent 

mag komen 

- Er worden andere locaties onderzocht om tot een conclusie te komen 

- Fon wou vervolggesprek, John is er tegen. 

- Op 28 juni is er een bijeenkomst in ’t Meulengat. Uitleg van Fon tegen alle raden over alle gevoerde 

gesprekken. Doch diezelfde avond is er al een avond gepland omtrent de Tractaatweg. De gemeente zal 

voorstellen voor een andere datum. 

12. Rondvraag 

Geluidsarm asfalt 

- Kruising Axelse Sassing tot grensovergang zou uiteindelijk geen geluidsarm asfalt krijgen, terwijl dit initieel 

op de viaducten zou komen en ondertussen niet meer. 

o Zit allemaal in bestemmingsplan vast dat het er niet is 
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o Carl belt eens naar Isabelle hierover (inzake wegdek) ACTIE 111. 

13. In- en uitgaande post 

- Herinnering gestuurd inzake datum wanneer de avond voor (nieuwe) Westdorpenaren kan plaatsvinden 

- Presentaties ontvangen over informatie zorgvoorzieningen in Biervliet 

- Mail van raadslid Johan van der Ha (PvdA Terneuzen) inzake leefbaarheid Terneuzen 

- Mail via Carl van Peter van de Kerkhove inzake parkeren vrachtwagens 

- Mail van Boskalis over brief verstuurd aan omwonenden Zwartenhoek inzake start werkzaamheden op 8 mei 

aan de Eversdam 

- Mail met jaarverslag van WAC regio Zeeuws-Vlaanderen 

o Koppeling met Frits over link ACTIE 112. 

- Mail van bewoner of de nieuwe bewonersavond afgelast of uitgesteld is, want er is vraag naar 

- Mail van Cees inzake website (http://overuwbuurt.overheid.nl) met bron van informatie over plannen in de 

omgeving 

- Uitnodiging van PCG (Provinciale Chronische zieken- en Gehandicaptenorganisatie). Terugkoppeling 

gevraagd of er verbeteringen zijn. 

- Uitnodiging van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Achteraf bleek deze ook afgelast. 

- Mail van dorpsraad Hoofdplaat met verwijzing naar NLVOW = Nederlandse Vereniging Omwonenden 

Windturbines) en Zeeuws Landschapsbeheer 

o Derek-Jan informeert bij het Zeeuws Landschapsbeheer ACTIE 113. 

o Korte terugkoppeling 

- Mail op verzoek van dorpsraad Biervliet en Dorpsbelangen Hoek, om informeel contact te hebben met alle 

raden van de gemeente Terneuzen, Hulst en Sluis 

o Vraag contacten met andere raden binnen Zeeuws-Vlaanderen 

o Nu moeilijk om binnen gemeente Terneuzen informele contacten te houden, beter eerst met de 

buren 

- Mail van Staatsbosbeheer met vraag tot overleg om te zien hoe de communicatie tussen hun en ons beter 

kan 

o Wie verdedigt de belangen van Canisvliet? 

o Erbarmelijk slechte gids 

o Uitnodigen op dorpsraad (geen publiek punt)  John hakt door of publiek/besloten 

o We moeten onze vragen wel voorbereiden 

14. Afronding 

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn komst. 

http://overuwbuurt.overheid.nl/

