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Notulen vergadering 26 januari 2015 
 

Datum: maandag 26 januari 2015, 19u30 
Locatie: Café De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen: Bertus Franse, Bianca Hardeman, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Cees Wissel, 

Jack Begijn 
Bewoners: Maurice W. 

 

1 – Opening 
Bertus zal iets later toekomen waarmee Fabrice de vergadering opent en iedereen hartelijk welkom heet. 

2 – Rondvraag (vragenhalfuurtje) 
Uitstel spoorlijn Axelse vlakte 

De minister van infrastructuur heeft beslist om op korte termijn niet te investeren in de spoorverbinding in 
de Axelse vlakte om zo een spoorverbinding te maken met Zelzate. Deze spoorlijn zou zeker een goede 
zaak zijn voor de lokale economie. Volgens Maurice zou dit bovendien ook een opportuniteit bieden voor 
de pendelaars in de Kanaalzone, zeker nu het busvervoer ook al slinkt. 
Punt is dat de gemeente Terneuzen had gehoopt dat België zou investeren in het stuk tussen ArcelorMittal 
en Zelzate, doch dit blijkt niet het geval te zijn. Er is was ook sprake om eventueel een aftakking te hebben 
naar Antwerpen, maar ook deze beslissing is niet genomen. Als Zeeuws dorp hadden wij alleen maar 
kunnen hopen dat één van de twee zou worden gehonoreerd, waarbij Zeeland Seaport een voorkeur heeft 
voor de ontsluiting van de Axelse vlakte. Dit is dus vooral een slechte zaak voor de bedrijven die zich hier 
willen vestigen. Het gaat dus de eerstkomende jaren niet doorgaan. Gebrek aan ondersteuning hiervoor 
was er zeker niet: er zijn lobbyisten aan het werk geweest en ook de provincie heeft hieraan getrokken. 

Geldautomaten 

Maurice stelt zich de vraag of er nu een pinautomaat terugkomt of niet. Er is nood naar en het zou goed 
zijn als het terugkomt. Jack Begijn repliceert op het spreekrecht dat vorige week werd gevoerd in de 
commissie Samenleving. Jack complimenteert Fabrice vooreerst met het spreekrecht. Doch, diezelfde dag 
hadden de 13 wethouders kenbaar gemaakt niet geïnteresseerd te zijn in de Service Corner, omdat de 
gemeenten geen financieel risico willen lopen en omdat ze vinden dat dit een taak is van de banken. Er is 
hoop aangezien vanuit de nutsfunctie de concurrentie tussen banken opzij geschoven zou kunnen worden. 
Dit is nog in bespreking maar punt zou zijn dat banken hierbij afspraken zouden mogen maken voor het 
plaatsen van geldautomaten binnen een straal van 5 kilometer. Zeeuws-Vlaanderen zou hier piloot kunnen 
zijn, en de steun is alvast aanwezig vanuit de gemeentes en de provincie. 

Buslijnen die verdwijnen in Westdorpe 

Vanaf 1 maart 2015 schrapt Connexxion een aantal bussen in Westdorpe. Maurice is bezorgd dat mobiliteit 
nog beperkter wordt. De berichten op Facebook bevestigen deze bezorgdheid. Stefan merkt op dat de 
algemene stelling “thuiszorg wordt belangrijk” niet strookt met het inslinken van tal van faciliteiten zoals 
bussen, geldautomaten, enz… De bediening van de bussen lijkt precies een terugkeer naar vroeger, waar 
enorm ver gestapt moest worden om een bus te nemen. 
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Het schrappen van tal van voorzieningen zorgt er ook voor dat de inwoners terug de grens over gaan en 
dan ook daar boodschappen doen en activiteiten plannen. Jack beaamt dat er veel kleine gebeurtenissen 
plaatsvinden die zich serieus aan het opstappelen zijn. 

Mogelijk nieuwe bestemming voor de Concordia 

De Concordia zal verdwijnen, er lijkt toch een investeerder interesse te hebben om daar iets mee te doen. 
Er is medewerking van de organisatie, de Kamer van Koophandel en de gemeente (contactpersoon Frank 
Van Hulle). Punt is dat er deze week gesprekken zijn tussen de gemeente en de geïnteresseerde persoon, 
maar de eigenaar van de grond moet hier uiteraard mee instemmen. 

Landbouwsluis 

Maurice meldt dat de landbouwsluis aan de Axelse vlakte regelmatig wordt kapotgereden. Misschien dat 
er zelfs auto’s langsrijden. Dit is niet de bedoeling aangezien dit het verkeer moet weghouden, ten 
voordele van de vele wandelaars, fietsers en zelfs paardrijders die dit een ideaal plekje vinden. Fabrice zal 
contact opnemen met Zeeland Seaports voor een fatsoenlijke oplossing waarbij betonblokken niet zomaar 
verschoven kunnen worden. 
Maurice vraagt ook of daar in de buurt geen zitbankjes voorzien kunnen voorzien. Ook dit zal Fabrice 
opnemen bij Zeeland Seaports. 

Snoeiwerk overhangende takken 

Maurice complimenteert de groendienst van de gemeente voor het snoeien van de overhangend takken. 
Een 10/10 van Maurice. Hij vraagt wel dat de bomen in de gaten worden gehouden. 

Viswedstrijd in Westdorpe 

De week van 6 juli 2015 is er de wereldkampioenschappen Feedervissen in Westdorpe! Er wordt 20 tot 
30 duizend man verwacht. Dit zal tussen de Axelse vlakte en de brug van het Sas van Gent plaatsvinden, 
kwestie om elke deelnemer evenveel gelijke kansen te geven qua terrein. Stefan merkt dat dergelijke 
evenementen vaak onder Sas van Gent vallen, terwijl dit weldegelijk Westdorpe is. Cees neemt hier nota 
van. 
Alle nodige voorzieningen zijn getroffen qua veiligheid, communicatie, enz… 

3 – Vaststellen agenda 
De agenda is goed. 

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering(en) 
Beide verslagen van 21 oktober 2014 en 2 december 2014 werden goedgekeurd. 

5 – Stand van zaken Politie 
Geen stand van zaken, aangezien Mireille niet aanwezig is. 

6 – Stand van zaken Tractaatweg 
Er zijn geen aanpassingen. Wel blijkt de voltooiing verschoven te zijn naar 2017. 
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7 – Afscheid Bianca 
Bianca is verhuisd en neemt dus afscheid van de dorpsraad Westdorpe. Bertus dankt haar hartelijk voor de 
vele jaren dienst en overhandigt haar een attentie. 

8 – Nieuwjaarsgeschenken 
Stefan en Fabrice kregen een fles wijn van RIA en stellen zich de vraag wat hiermee moet gebeuren. Ook 
Bertus kreeg een attentie van Wendy inzake de hulp van de dorpsraad aan de lichtjesstoet van december 
laatstleden. Beslist wordt dat elkeen mag houden wat hij heeft ontvangen. 

9 – Evaluatie kerstboomverbranding en bijhorende 
verzekering activiteiten dorpsraad 
Evaluatie 

Westdorpe is gaan lopen met 3 prijzen met de lootjes van de kerstboomverbranding. De bomen zijn prima 
opgebrand. Er is heel veel positieve reactie geweest en we hebben ook sterke sponsors gehad inzake de 
verkeersveiligheid. Lessen voor volgend jaar is wel om tijdig te beginnen met de organisatie. 

Afspraken met gemeente 

Inzake de kerstboomverbranding wenst Cees te melden dat de afspraken met de gemeente voor de 
kerstboomverbranding gewijzigd zijn sinds 1 januari 2015. De gemeente zamelt de kerstbomen in. Waar 
een verbranding wordt georganiseerd, berust de organisatie bij de dorpsraad. Alle contacten gebeuren 
door de dorpsraden (afhalen lootjes, afspraken brandweer, opruimen, aanvragen stookvergunningen, 
enz…). Ook de aanwezigheid van de leden van de dorpsraad moeten ter plaatse zijn tijdens de verbranding, 
allemaal dus zonder iemand van de gemeente. 

Vuurput 

Randopmerking inzake de vuurput. Cees zal herbekijken wat de afspraken zijn om de nodige acties alsnog 
gerealiseerd te krijgen. 

Verzekeringen 

We hebben dit jaar eens dieper gekeken naar de verzekering mocht iets gebeuren, en bleek dus 
uiteindelijk dat we vanuit de gemeente niet verzekerd zijn. Althans, het is toch onduidelijk, volgens de 
website is er een verzekering, volgens de gemeente zijn enkel de vrijwilligers verzekerd maar niet de 
bezoekers, … Heel wat onduidelijkheid dus. Een poging om zelf een evenementenverzekering af te sluiten, 
liep niet van een leien dakje. Van zodra het woordje “verbranding” valt, is het antwoord resoluut neen. 
Uiteindelijk hebben we een verzekering kunnen afsluiten bij AON, doch de prijs is allicht vele malen hoger 
dan indien de gemeente dit zou kunnen afsluiten. Een simpel voorbeeld, mocht op de Molenstraat omwille 
van de rook van de kerstboomverbranding en dus beperkt zich iemand aanrijden en doden, zijn we dan 
verzekerd? We wensen een duidelijk beeld van wat wel en niet verzekerd is, en wat we eventueel als 
stichting kunnen/dienen te doen qua aansprakelijkheidsverzekering. Cees zal dit opnemen, aangezien ook 
Jack dit een belangrijk item vindt. 
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10 – Bushalte weg uit Westdorpe 
Feiten 

Zoals reeds aangehaald in het vragenhalfuurtje verdwijnen heel wat bussen uit Westdorpe. Een vraag naar 
Connexxion gaf aan dat we dienen terug te vallen op de website voor informatie, “en inzake de plekken 
waar per 1 maart 2015 geen openbaar vervoer meer zal zijn, worden haltetaxi's ingezet. Doch, de lijnen, 
routes en tarieven zijn nog niet bekend. Dit zal te zijner tijd nog bekend gemaakt worden door de 
provincie”, aldus Connexxion. Er is dus nog onduidelijkheid. 
Er zijn zeker 10 mensen uit Sas van Gent die niet meer mee kunnen, en ook veel scholieren die naar Hulst 
pendelen. Doch, we weten eigenlijk niet hoeveel Westdorpenaren hierdoor zijn geïmpacteerd. 
Voor de bewoners op het einde van de Graafjansdijk, diende ze al de wagen te nemen tot de bushalte van 
Westdorpe, en straks moeten we met zijn allen eerst tot in Sas van Gent geraken, ook als we gewoon naar 
Terneuzen willen. 
Er zijn al vragen gesteld om een handtekeningen actie te starten. Misschien is een grotere actie meer aan 
de orde voor het verdwijnen van alles in Westdorpe (geldautomaat, bus, … en wat volgt er nog? De school, 
de kinderopvang, de brandweer, …). Een grotere actie “laat ons de laatste bus uitwijven” zou een 
algemene dag rond het verdwijnen van tal van faciliteiten in ons dorp. 

Alternatief 

Belbussen worden een alternatief, doch deze brengen je gewoon van thuis naar de dichtstbijzijnde halte, 
van waar je dan de gewone lijnbus kunt nemen. Er worden bedenkingen gemaakt dat indien de jeugd belt, 
de bustaxi dan wel zal komen? Deze bussen werken trouwens op vrijwilligers. Wat er eigenlijk op neerkomt 
dat een betalende werknemer wordt vervangen door een gratis vrijwilliger en dus werkloosheid creëert. 

Next steps 

Er is snel een berusting waarbij mensen zich aanpassen aan de situatie. Het probleem stelt zich trouwens 
ook in andere dorpen. Concreet zullen we in eerste instantie polsen over hoeveel mensen het gaat via een 
soort petitie en/of handtekeningen via internet zo en zien wat het resultaat is op een week tijd. 

11 – Ledenwerving 
De dorpsraad telt ondertussen nog 6 leden. Nieuw en vers bloed kan geen kwaad. We zullen een oproep 
doen voor nieuwe kandidaten. Doch, om alles transparant en eerlijk te laten verlopen zullen we een aantal 
criteria opstellen waaraan de kandidaten moeten voldoen. Zaken zoals neutrale ingesteldheid, een hart 
voor Westdorpe, inwoner van Westdorpe, constructief en kritisch zijn punten die hierin belangrijk kunnen 
zijn. Fabrice en Stefan zullen een lijst opstellen en doorsturen te valideren van de medeleden. Doel is 
sowieso dat er gesprekken zijn met de potentiële kandidaten. 
Het imago van de dorpsraad lijkt de voorbije maanden al heel wat verbeterd te zijn. 

12 – Actiepuntenlijst 
Algemeen 

Aangezien de secretaris nu ook een actiepuntenlijst bijhoudt, zal de lijst van Cees hierin geïntegreerd 
worden om dubbel werk te vermijden. 
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Sluipverkeer aan de Batterij richting de glastuinbouw 

Het verkeersbord voor het weghouden van vrachtwagens is ondertussen geplaatst. Er is niet gecheckt of 
lokale bewoners ontheffingen nodig hebben, aangezien de controle niet gehandhaafd gaat worden. Dit is 
een tijdelijke oplossing tot de structurele oplossing met de verdubbeling van de Traktaatweg. Het is dus 
vooral de bedoeling buitenlandse vrachtwagens weg te houden. 

Buitenlandse chauffeurs op onze vrachtwagen parkings 

De problematiek is nog steeds algemeen (ook in Sas van Gent trouwens). Er is nog steeds overleg tussen 
Hulst, Sluis en Terneuzen maar ze zijn er nog niet uit. Er staan in Westdorpe ondertussen mobiele toiletten 
aan de grens. 

Te grote landbouwvoertuigen op de Graafjansdijk 

Cees wil even melden dat zoals in het vorig verslag vermelde passage dat “het advies werd gegeven om 
een stuk van de bewoonster haar grond te kopen om de weg breder te maken”, niet strookt met wat 
Ronnie Bracke de bewoonster heeft verteld (nvds, ondertussen bevestiging van de bewoonster dat dit 
gelukkig niet werd geopteerd door de gemeente). 
De bewoonster zal nog worden ingelicht over plannen om haar probleem op te lossen (en mogelijks ook 
het algemeen probleem). 

Naamgeving viaduct in het kader van Tractaatweg 

Het gaat over 4 viaducten: de Molenstraat, de Zwartenhoek, Sassing en de landbouwoversteekplaats. Het 
college heeft als voorstel besloten om aan Rijkswaterstaat te vragen dat één van de viaduct de naam 
Eversdam te geven. Bertus vindt dit raar, aangezien er hiervoor een commissie is die de namen zullen 
bepalen. Tegen augustus willen ze de namen hebben. 
Wat wel vast staat, is dat het nieuw stukje straat (dat door de gemeente genoemd wordt) de 
Zwartehoekseweg zal heten.  

Vergaderdata en locaties 2015 

De data zijn gekend en de mogelijke locaties ook. Deze worden kenbaar gemaakt. De data zijn alvast: 
maandag 26/01, maandag 02/03, maandag 20/04, dinsdag 26/05, maandag 29/06, maandag 07/09, 
maandag 19/10 en maandag 30/11. Locaties worden afwisselend De Tukker, Café ’t Oude Raedhuis en De 
Kirke. 

Attentie voor Armand van de dierenweide 

De gemeente bezorgd elk jaar een attentie voor Armand, hij staat ingeschreven als vrijwilliger in Terneuzen 
en krijgt zo zijn attentie. Ook de dorpsraad heeft hem een attentie bezorgd. 

Administratieve wijzigingen secretariaat Stichting Dorpsraad 

Geen nieuws en Derek-Jan is niet aanwezig. 

13 – In- en uitgaande post 
Er is heel wat in en uitgegaan, via post, e-mail en Facebook. Een selectie. 
Er is een klacht over hondenpoep op veel plaatsen in ons dorp, en ook paardenpoep. Er is een uitnodiging 
voor de afsluiting van het jubileumjaar 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Er was een klacht op Facebook inzake 
de rook in de Molenstraat tijdens de kerstboomverbranding, deze waren al snel heel wat reacties hierop 
van de medebewoners. Er was een vraag dat de dorpsraad kan helpen bij de reünie van de gravin, ze is 
ondertussen doorverwezen naar de gemeente gezien het groots karakter van het evenement. Er is ook nog 
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een uitnodiging van POP3 Leader voor de finalisering van de teksten. Last but not least kregen we een 
uitnodiging van het ZZVK inzake het wegvallen van de bussen in Zeeuws-Vlaanderen. Doch, een uitnodiging 
tot betaling van de ZZVK is nog steeds niet verhelderd, ook niet na een vraag van waar die vraag, wat niet 
zo netjes is; 

14 – Rondvraag 
Bladeren op camperparkeerplaats 

Er zijn heel veel bladeren op de camperparkeerplaats. Hiervoor dient volgens Cees een MOR opgesteld te 
worden. Doch, het ligt er wel al lang. Ze blijven een korte tijd liggen om niet steeds over de brug te 
moeten. Maar blijkbaar liggen ze er toch veel te lang. 

Bordje van de Prins Carnaval 

Bertus vraag aan Cees of hij hierover de burgemeester kan praten. Doch, Cees heeft ook geen persoonlijk 
contact met de burgemeester en raadt Bertus aan een mailtje te sturen. 

Voorzitterschap 

Bertus heeft aan te willen stoppen als voorzitter. Hij wil voorlopig wel wachten tot er een goede vervanger 
is. De leden geven duidelijk aan dat Bertus nog steeds een goede leider is en dat hij heel veel contacten 
heeft. 

15 – Afronding 
Fabrice sluit de vergadering af en dankt iedereen voor zijn komst. De volgende dorpsraad zal plaatsvinden 
op maandag 2 maart in De Tukker. 


