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Goedgekeurde notulen

Goedgekeurde notulen vergadering 10 juli 2017
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Uitgenodigden:
Aanwezige bewoners:

1.

Maandag 10 juli 2017, 19u30
De Kirke, Westdorpe
John Smael (iets later), Bertus Franse, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin
Cees Wissel en Jack Begijn
Erwin Verhage (Staatsbosbeheer, teamleider Zeeland-Zuid)
Loek DB, Cor R, Shane H

Opening

De secretaris Fabrice verwelkomt alle aanwezigen. Nadien vervoegt de voorzitter John zich aan de
vergadering. Dennis Deblaere en Carl de Hulsters zijn verontschuldigd.

2.

Vragenhalfuurtje

Vragen over windmolens
-

-

Wij herhalen de stand van zaken zoals uitgelegd in de vorige vergadering. Grosso modo komt het er op neer
dat wij niet weten waar en of er windmolens komen, omdat er ook nog geen plan is. Het gaat over een
onderzoek inzake het plaatsen van windmolens in de Gemeente Terneuzen. Het is een onafhankelijke
persoon die dit onderzoekt. Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden in Canisvliet.
Als dorpsraad zijn wij er tegen, omdat we al veel te verwerken hebben (suikersilo’s, verlichting kassen,
verbreding Tractaatweg, mogelijks goederenspoorweg)
Volgens Loek DB is dit een gevaarlijk standpunt, aangezien wij als dorpsraad nog niet de mening van alle
inwoners kennen. Wij geven aan een standpunt te hebben, en als er concretere plannen komen dat er
windmolens komen in Westdorpe, dan gaan wij een algemene bijeenkomst plannen met alle bewoners en
aller betrokken partijen, zodanig dat alle bewoners met alle informatie een standpunt kunnen innemen, om
dan pas tot de finale beslissing te komen. Loek DB geeft trouwens aan voorstander te zijn voor het plannen
van windmolens in Westdorpe, omdat wij als burger moeten afstappen van het “not in my backyard”
principe. Als dorpsraad respecteren wij zijn mening.

Spoorlijn
-

Er lijken heel wat ontwikkelen te zijn naar de silo’s en de vraag is hoe het zit met de lijn naar België. Jack,
onze wethouder, reageert dat er onderzoeken bezig zijn en dat het op de agenda staat van “infrastructuur”.
Er moet gerekend worden dat er eerst 3 jaren onderzoeken zullen gebeuren.

Veel nachtvissers
-

Loek klaagt aan dat er veel nachtvissers zijn, vooral dat als er daar 2 dagen en 2 nachten vertoeven, het een
vuile bende wordt. Hij dreigt ermee zijn padje te schrappen, om zo nachtvissers (maar helaas ook
wandelaars) te mijden.

Stichting Dorpsraad Westdorpe

2/ 7

Vergadering van 10 juli 2017
Goedgekeurde notulen

-

-

3.

Shane geeft toe dat er enkele uitzonderingen zijn die de boel verpesten, ondanks de algemene en herhaalde
oproep aan elke vissers om zich aan regels te houden, een poepemmer te gebruiken en het netjes achter zijn
vislocatie te laten. Indien het zich nog voordoet, mag hij dag en nacht gebeld worden om het probleem te
melden.
Er is misschien nood aan handhaving via ambtenaars die boetes uitgeven indien nodig?

Staatsbosbeheer

Omdat wij als dorpsraad wat vragen hebben over Staatsbosbeheer en we de communicatie soms als moeilijk
ervaren, heeft Staatsbosbeheer aangeboden tijdens de vergadering aanwezig te zijn om onze vragen te
beantwoorden.

Wat is de visie van Staatsbosbeheer omtrent de windmolens op onze leefomgeving?
Staatsbosbeheer voert een opdracht uit namens het ministerie. Dit is een maatschappelijk belang. Bij vragen
omtrent windmolens of andere, bekijkt Staatsbosbeheer naar de mogelijke locaties die ze beheert en zo min
mogelijk schade hebben voor de natuur. Uiteraard wordt dan ook gekeken naar de voorwaarden qua milieu en
landschap. Canisvliet leent zich voor windmolens, niet voor zonnepanelen. Canisvliet is heel bijzonder voor planten.
Indien windmolen er zouden staan, zou dit dus voor Staatsbosbeheer geen al te groot negatief effectief hebben op
de natuur. Ten Noorden van Westdorpe zou het meer storen omwille van de broeivogels die er op de eilanden zijn.
Er moet ook nog bekeken worden qua vleermuizen.
Niettemin, wenst Staatsbosbeheer te melden dat ze geen voorstander zijn en dat ze nog geen positie hebben
ingenomen. Wel benadrukken ze hun rol om iets met de vraag te doen, aangezien 1/10e van de natuur beheert
wordt door Staatsbosbeheer. Ze bekijken dus de vraag op een zo’n correct mogelijke manier. Ze zien er wel
mogelijkheden in, anders hadden ze al een ander standpunt genomen.
Een kleine aanvulling is wel dat Canisvliet geen stiltegebied is. Anderzijds indien er windmolens zouden komen en
Staatbosbeheer middelen ter compensatie zouden krijgen, ze met de dorpsraad willen kijken wat voor ontwikkeling
past in de onmiddellijke regio.

Er zijn klachten dat er amper of geen onderhoud plaatsvindt in de natuurgebieden (eigendom van
Staatsbosbeheer)
Er worden ondertussen gemaaid door Dethon, en we geven toe dat het onderhoud weldegelijk verbeterd is, wat een
fijne zaak is.

Hoe zit het qua gebruikersovereenkomsten (zoals betalingen bij wandeltochten door Canisvliet) en
waarom?
Het is normaal dat als je iets organiseert, je toestemming vraagt. Als je iets organiseert bij Staatsbosbeheer, voeg je
je tot de eigenaar van het gebied. En er worden afspraken gemaakt. Er zijn verschillende categorieën qua activiteiten
en hoe ermee om te gaan. Voor activiteiten met weinig impact (tot 50 mensen, gebruik makend van paden waarbij
geen palen open gedaan dienen te worden) is melding voldoende. Daarboven dient wel een overeenkomst
afgesloten te worden, inzake de verantwoordelijkheid van de organisator maar ook de plichten van Staatsbosbeheer.
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Zo geeft Staatsbosbeheer als voorbeeld Kwartels en Boechouten (trekvogels) aan als voorbeeld dat er weldegelijk op
correcte afspraken worden gemaakt. Helaas zijn er ook enkelingen die het niet vragen, waarbij nadien blijkt dat er
met 75 honden door het natuurgebied werd gewandeld in volle broedseizoen.

Wat met het speelbos Schuttersweide. We hebben middelen ontvangen dankzij de Rotery. Hoe nu
verder?
Sinds de vorige vergadering is er niks meer gebeurd. Staatsbosbeheer kan zien wat de mogelijkheden zijn, ze zijn wel
geen voorstander van speeltoestellen omwille van de verantwoordelijkheden dat dit met zich meebrengt.
Speelaanleidingen kunnen wel waar de verantwoordelijkheid bij de gebruikers liggen. Als er een concreet idee is,
stelt Erwin voor om het onze nieuwe boswachter, Anouk, te laten weten. Ze kan samen met de dorpsraad bekijken
wat de mogelijkheden zijn.

Wat met overlast van vissers (of andere)? We treffen nog steeds grote dotten wc-papier en menselijke
ontlasting aan. Hoe komen we in samenwerking met Staatsbosbeheer (en de visclub) tot een werkbare
situatie?
Staastbosbeheer neemt dit mee in haar handhaversoverleg en bekijkt of ze dit samen met BOA’s van de gemeente
kunnen opnemen. Dit gebeurt bij andere gemeentes ook en werkt positief. Vorig jaar was er trouwens aandacht
besteed aan loslopende honden. Tijdens de eerste actie werd er beboet, bij een tweede actie was elke hond netjes
aan de lijn. Vervolgens wordt gekeken naar de wildkampeerders en Belgische jeugd. Er is een klacht dat er
Zelzatenaar zijn honden uitlaat en het poortje opent om naar de weiden te gaan. Meldingen hiervan (met duidelijke
omschrijvingen zoals kentekens) mogen gemeld worden aan Staatsbosbeheer. Dit kan via het e-mailadres
zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl, dit kan trouwens ook voor klachten in de natuurgebieden van vrachtwagens,
vissers, enz…

Fort Sint-Anthonis (op einde Sint-Anthoniekade)
Landschapsbeheer Zeeland wil daar de vorm van het fort terug herstellen. Als het plan definitief is, wordt dit aan ons
gecommuniceerd.

Werken Tractaatweg
Er zijn te weinig maatregelen voor overspringend wild aan de Tractaatweg. Er wordt gekeken of een tunnel aan
viaduct, misschien ook voor wandelaars toegankelijk zou kunnen zijn. Dit wordt nog onderzocht door de provincie.
Het is wel maar 1m60 hoog.

4.

Vaststellen agenda

Het punt van de bewonersavond wordt nog toegevoegd aan de agenda.

5.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het vorige verslag is goedgekeurd mits enkele redactionele opmerkingen.
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6.

Actiepuntenlijst

Actiepunt 60 – Plan uitwerken van fietscrossparcours
Het is helemaal niet geweten wat de vraag bij de kinderen ondertussen is. Ondertussen wordt het punt afgesloten.

Actiepunt 91– Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders
Dit moet nog steeds verder aangepakt worden.

Actiepunt 94– Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe?
De brief zal worden opgesteld. Het wordt een voorstel qua inhoud, aangezien wij ons als dorpsraad op zich niet
willen moeien met de werking. Doch, als dorpsraad willen wij een kermis die kan blijven en dus ergens rendabel blijft
voor de kermishouders. Vandaar onze vraag om geen staangeld meer te vragen en eventueel enkel elektrakosten
aan te rekenen. Als dorpsraad willen wij geen massa attracties, maar wel attracties die net voldoende zijn om een
kermisgevoel te geven: draaimolen en viskraam voor de kleintjes, botsauto’s en grijpers voor de jeugd en verder een
snoepkraam en schietkraam. We zullen de leefbaarheid onderstrepen en herhalen dat wij als kern het al zwaar te
verduren hebben gehad. Verandering van het contract is voorzien voor 2018.

Actiepunt 98– Achterkant Beatrixstraat, zicht vanaf de Singel
Na de zomer zal er verder overleg plaatsvinden met Woongoed.

Actiepunt 100– Lichtvervuiling vanwege de kassen
We zijn goed ontvangen door de kassen en hebben een constructief gesprek gehad. Een van de toezeggingen was
dat er een informatiebrochure zou komen en verdeeld zou worden om de bewoners te informeren. We kijken
hiernaar uit.

Actiepunt 102 – Interesse in appartementen in plaats van levensbestendige woningen
Dit punt schrappen we en integreren we in actiepunt 98.

Actiepunt 105 – Draaiboek kerstboomverbranding
Dit zal na de zomer gebeuren.

Actiepunt 108 – Voorstellen naar Woongoed
Dit punt schrappen we en integreren we in actiepunt 98.

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.

Actiepunt 111 – Geluidsarm asfalt
We krijgen geen geluidsarm asfalt omdat het ons nooit is beloofd volgens de gedeputeerde. Bertus kijkt dit nog eens
na in de notulen. Eventueel nagaan of Bianca er nog iets van heeft.
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Actiepunt 112 – Jaarverslag WAC terugkoppelen aan Frits
We gaan eerst zelf in gesprek met Woongoed. Dit punt wordt dus geschrapt.

Actiepunt 113 – Informeren bij Zeeuws Landschapsbeheer omtrent windmolens
Geen nieuws van Derek-Jan, die ook niet aanwezig was.

7.

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.

8.

Stand van zaken Tractaatweg
-

9.

Het was een drukke informatieavond, ook vanuit Westdorpe.
Er is een goede, duidelijke en eerlijke communicatie vanuit de organisatie.

Dierenweide
-

Dieren hebben overdag geen schaduw, enkel in de voormiddag. Als er nog schaduw is, zien we dat ze deze
gaan opzoeken.
Er zijn klachten uit het dorp.

-

Kijken of een zeil mogelijk is. Cees neemt dit op. ACTIE 114.

-

De beheerder van de dierenweide doet het verder heel goed.

10. Vrachtwagens op de pechstrook
-

Naast het feit dat de vrachtwagenparkings tijdens het weekeinde overvol zijn, merken we dat er heel
regelmatig een vrachtwagen de pechstrook ook gebruikt als rustplaats.

-

Dit is een gevaarlijke situatie. Cees bekijkt met de wijkagent of handhaving mogelijk is. ACTIE 115.
De nieuwe cijfers tonen aan dat er massaal geparkeerd wordt op de vrachtwagenparkings.
Datum

Oostz

Westz

Oostp

16.04.17

21

17

5

23.04.17

18

16

8

30.04.17

19

15

26

Vlucht
strook

2

Totaal
43

opm. min 8 ch. Tr.weg veel sliepen /
3 oostp.

44

min 20 man aanwezig

60

druk, op oostp.weg zeker 20 wagens
bezet, opm dames
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07.05.17

13

17

8

38

14.05.17

16

13

13

20.05.17

19

15

24

58

28.05.17

16

18

26

60

04.06.17

26

18

31

11.06.17

21

17

23

18.06.17

27

18

26

25.06.17

29

21

25

02.07.17

31

19

29

1

80

nu ook in de Stekkerweg, gevaarlijk!!

09.07.17

19

16

27

1

63

nu ook 2 op camperpl. Bernh.str

1

5

43

80

op zaterdagmiddag geteld, overal
heel veel chauffeurs

Pinksterweekend

61
2

73
75

11. Nieuwe bewonersavond
-

De nieuwe bewonersavond staat gepland op dinsdag 17 oktober 2017 om 19u30 in de Kirke.
Er zijn ondertussen 11 aanmeldingen waaronder De Kirke, het warmste dorp en de dorpsraad). Er zijn ook
3 afmelding (waarvan 2 niet meer actief zijn).
De brief voor de bewoners wordt eind augustus / september verstuurd door de gemeente. Fabrice levert de

-

brief eind augustus aan. ACTIE 116.
Elke standhouder krijgt een tafel.
Als organisator voorzien wij enkel in elektra voor elke stand, voor zover deze nodig is.

-

Ook de gemeente nodigen wij uit, we dienen wel nog een uitnodiging te sturen naar Cees ACTIE 117.

12. Rondvraag
Bomen in de Molenstraat
-

De bomen in de Molenstraat zijn door groenbeheer beoordeeld. Gezien hun staat wordt onderzocht of ze
gesloopt dienen te worden of niet.
Bij sloop, zouden er wel nieuwe bomen gepland worden.
Er zal een bewonersbijeenkomst gehouden worden, mocht het zover komen.

Puinhoop aan de afvalcontainers
-

Het toestel om op te halen was defect, ook in Sas van Gent was het een zootje
Het was een incident, dus geen structureel probleem.
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13. In- en uitgaande post
-

-

E-mail, na herinnering van de dorpsraad, tussen Brigitta Reijns en Ilse Van Hurck inzake de vraag gelanceerd
op Carnaval over de speeltuin Westdorpe. Uiteindelijk heeft Ilse gebeld.
E-mail van Chris Stronks over bijeenkomst van 10 mei (Stichting Provinciale Chronische zieken- en
Gehandicaptenorganisatie Zeeland) en vervolg stappen. Voorlopig niks concreets.
E-mail met verslag van Samantha Strooband over de bijeenkomst van alle dorps- en wijkraden van 15 mei.
Uitnodiging voor de wijkraad binnenstad Terneuzen van 12 juni
Verslag van de wijkraad binnenstad Terneuzen van 12 juni. Misschien een idee dat wij onze verslagen ook
doorsturen. ACTIE 118.
Speciale uitnodiging van Samantha Strooband voor de dorps- en wijkraden voor de havendagen
E-mail en Facebookbericht van koppel uit Westdorpe die ten einde raad zijn omwille van toestellen om
katten weg te jagen, die zij ook horen en hierdoor niet meer kunnen slapen. Doorverwezen naar MOR,
buurtbemiddeling en/of wijkagent. Al lijkt volgens de gemeente buurtbemiddeling hier uiteindelijk als beste
optie.
E-mail van Samantha omtrent standplaatsbeleid die vanaf 1 augustus in voege treedt
E-mail met verslag van Fon over het gesprek van 16 mei
E-mail van Fon om vervolg gesprek te hebben nadat verkenning is gebeurd op de Axelse Vlakte,
bedrijventerreinen in de Zuidelijke kanaalzone (Sas van Gent) en aangrenzende gebieden
E-mail voor oktoberfest 55+ van Stichting Grauwrock
E-mail van Ron de Kort (ZVKK) voor up to date contactgegevens van onze dorpsraad vragen aan Cees om te
wijzigen.
E-mail van Lea Mechielsen-Leeuweburg van de Gemeente Terneuzen voor het aanvragen van subsidies
E-mail van Samantha voor de Zeeuwse open huis van zaterdag 8 juli
E-mail van Cees Wissel omtrent provinciale impuls wonen. Cees voegt toe dat mensen die in aanmerking
komen worden ingeseind, geen nood dus aan bericht op onze website.

14. Afronding
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn komst.
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