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Notulen vergadering 20 april 2015
Datum:
maandag 20 april 2015, 19u30
Locatie:
Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Martijn Heller, Hilde Van Houwenis, Stefan
Joos, Fabrice Lottin, Cees Wissel, Mireille Cevaal, Jack Begijn
Bewoners:
Peter V.

1 – Opening
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen.

2 – WK Feedervissen
Omdat Jack Begijn de vergadering reeds om 20u dient te verlaten, starten we uitzonderlijk met dit punt
voor het vragehalfuurtje.
Tijdens het WK Feedervissen van 6 tot en met 12 juli 2015 verwacht de Gemeente Terneuzen veel volk.
Zo’n 15.000 mensen, met de grootste concentratie tijdens de wedstrijddagen op 11 en 12 juli (zo’n
10.000). De evenementen vinden plaats van de brug Sas van Gent tot aan de Autrichehaven.
Regeling toeloop volk, voor verkeer:
bezoekers komende van de brug van Sas van Gent via de Vissersverkorting en Graafjansdijk A en
Klein Kanaalweg. Deze kunnen parkeren aan de rechterkant onderaan de Zeedijk (in de berm aan
de slootkant).
Bezoekers komende vanaf de Tractaatweg en België zullen omgeleid worden via de Eversdam,
Graafjansdijk B en de gemeenschappelijke weg naar een te realiseren parking op het terrein van
Zeeland Seaports aan de Autrichehaven.
Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld voor:
de Zeedijk onderaan waarbij inrijden is toegestaan vanaf de Klein Kanaalweg
de Gemeenschappellijke weg
Op het evenemententerrein komen er tenten. Er zijn ook tal van afvalcontainers voorzien, die 3 keer per
dag leeggemaakt zullen worden.
Een aantal plannen en vergaderstukken inzake het feedervissen, staan in bijlage.
Op 9 juli is er de opening met de burgemeester en op zondag 12 juli is er de prijsuitreiking.
Qua communicatie wordt er hapklare informatie verstrekt inzake verkeersveiligheid. Overal zal er
wegbewijzering zijn. Ook in dagbladen komt er info net als via de Facebookpagina van de Gemeente
Terneuzen.
Met het evenement wordt dus veel volk verwacht, wat goed is voor de gemeente. Ook lokale horeca kan
hierin een graantje meepikken. Het evenement is voor iedereen toegankelijk. Er worden heel wat
vrijwilligers geregeld via ONI. Allemaal doorgepraat tijdens de vergunning.
Eenrichtingsverkeer is de ganse week. We mogen gerust contact opnemen met Mathy voor meer uitleg.
Er wordt wel even de aandacht gevestigd dat inzake het parkeren onderaan de dijk, dit het verkeer van de
landbouwers bemoeilijkt.
ACTIE 20 Jack neemt op om aanpalende landbouwers vroegtijdig te verwittigen en omwonenden, best per
persoonlijke brief. Inzake communicatie
ACTIE 21 Jack kijkt voor damgaten om te keren en voor de hulpdiensten.
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ACTIE 22 Jack vraagt aan Mathy om aanwezig te zijn op 29/06/15 voor het evenement.
Inzake de bekommernis inzake parkeerplaatsen voor de lokale bewoners, is niks tegen te doen, aangezien
de gangbare verkeersregels gelden.
De organisatie is de grootste van Nederland en hebben ervaring met dergelijke evenementen.
Op de vraag of er geen parkeerlocatie voorzien is met een pendeldienst, kan geen antwoord op gegeven
worden omdat die volledig bij de organisatie zelf zit.

3 – Rondvraag (vragenhalfuurtje)
Camperplaats (Peter V.)
Boerderij staat non-actief en wil graag plaatsen verhuren voor kampers aan de kant van de kreek (zo’n 10tal kampers). Het is een doodlopende weg, klanten rijden 300 meter van de Tractaatweg. Hij had eens de
gemeente gebeld en 2 dames zijn langsgekomen om het idee van de camperplaats met sanitair te bekijken.
De gemeente was ook al aan het kijken. Dit kan ook tellen voor het promoten van het dorp (zoals Attent,
Baeckermat, De Tukker, …). Er moest uiteindelijk een architect bijkomen om plannen te tekenen, omdat
zelfgemaakte schetsen niet voldoende waren. Uiteindelijk is het plan afgekeurd en er is een officieel
rapport over de ligging binnen de natuur. Die mijnheer is al ter plaatse geweest. Er is nochtans al heel wat
geïnvesteerd terwijl het nu strop zit met allerlei regeltjes.
Verzoek is bij de gemeente neergelegd. Klein initiatief wordt door bureaucratie ontmoedigd. Camperplaats
met sanitair zou uniek zijn in Terneuzen. Bovendien lijkt te provincie niet vinden voor het plaatsen van een
bordje dat aanduidt dat er een kamperplaats is.
ACTIE 23 Cees zal even informeren hoe het is gelopen en waar het spaak loopt.
Verkeer aan bejaardenhuis (Peter V.)
Peter vertelt dat er een nood is aan een zeebradpad, omwille van overdreven snelheid. Volgens Cees
worden zebrapaden waar heel veel wordt overgestoken (ziekenhuizen, supermarkten, …) geplaatst, maar
enkel buiten de zone 30. Een zebrapad creëert een schijnveiligheid. De meeste ongevallen met
voetgangers gebeuren op een zebrapad.
Peter kaart ook aan dat de dorpels te hoog zijn. ACTIE 24 Fabrice geeft plan door aan Cees.
Verpauperde panden op de Graafjansdijk (Peter V.)
Volgens Peter zijn er heel wat verpauperde panden langs de Graafjansdijk. Hij vindt dat de gemeente kan
vragen om er iets aan te doen, doch dat kan niet zomaar. Cees vermeld dat dit enkel kan als de veiligheid in
het geding komt of kan komen, net zoals het milieu.
Opwaarderen ingang dorp (Peter V.)
Peter zou het een goede zaak vinden voor Westdorpe dat er een padje gemaakt wordt naast de brug in de
Molenstraat. Een houten loopbrugje. Sas, Philippine, Axel heeft een fontein. Bij aankomst in ons dorp zou
een fontein ook leuk zijn. Peter kaart deze brug ook aan om de veiligheid te verbeteren, aangezien nu langs
de weg op de brug moet gewandeld worden. Cees stelt vast dat met de huidige paaltjes de situatie nu wel
veilig is.
Bovendien is het huidige wandelpad langs de Molenstraat (tussen brandweerkazerne en brug) een initiatief
van de dorpsraad samen met Peter V. waarbij het wandelpad is toen ook besproken werd.

4 – Vaststellen agenda
De agenda is goed.

Stichting Dorpsraad Westdorpe

3 /11

Vergadering van 20 april 2015
Notulen

5 – Goedkeuring verslag vorige vergadering
Alle aanwezigen keuren het vorige verslag goed.

6 – Verwelkoming nieuw lid
Hilde presenteert haar zelf.
ACTIE 25 Hilde geeft foto en stuurt gegevens door voor de website.
ACTIE 7 Derek-Jan bekijkt om haar in te schrijven, samen met Martijn en Stefan.

7 – Stand van zaken Politie
Varia
Er is geen stand van zaken.
Sommige leden merken op dat de politie de laatste tijd heel traag voorbij rijdt en vraagt of daarvoor een
reden is? Volgens Mireille is hier geen enkele reden voor.
Omleiding na ongeval op de Tractaatweg van 23/02/2015
Inzake dat ongeval is er een vraag inzake de omleiding via de Graafjansdijk. Mireille vertelt dat bij een
ongeval de omleiding wordt geregeld. Doch omwille van te weinig personeel wordt onvoldoende gestuurd
hoe de auto’s dienen om te rijden, waardoor er velen de Graafjansdijk nemen. De wegbeheerders moeten
komen, doch dit duurt veel te lang.
Als dorpsraad hebben wij alle begrip dat de politie met een capaciteitsprobleem zit, doch kan het niet de
bedoeling zijn dat dit probleem op deze manier doorgeschoven wordt naar de dorpsbewoners. Want
vrachtwagens met éénder welke inhoud het dorp laten doorrijden, lijkt echt wel een groot risico voor de
bewoners, naast de hinder van vrachtwagens die de huizen langs de dijk laten beven als ze voorbij rijden.
Zo komt de vraag naar de parallelweg terug naar boven. Sommige leden van de dorpsraad vinden niet dat
de calamiteitenroute een doel mag zijn, voor deze weg. Doch, iedereen is het wel eens dat dit een extra
punt is in het standpunt pro parallelweg.
Wij hebben trouwens via de verkeersdeskundige van de Gemeente Terneuzen volgend antwoord gekregen
inzake de omleiding:
Er is nog al wat fout gegaan bij dit ongeval. De traktaatweg is in principe een IM weg. Vanuit de
politie dient die als zodanig bij calamiteiten te worden opgepakt. Verder is ter plaatse een U route
ingesteld via de andere kant van het kanaal (N252). Ook dit is bij de meldkamer van politie bekend.
De politie is hierop attent gemaakt en intern wordt gekeken wat er fout is gegaan en wat er
verbeterd kan worden. Toen de provinciale medewerkers ter plaatse kwamen was de omleiding al
geregeld via Westdorpe (in ieder geval vanaf de noordkant, vanaf de zuidkant was er eigenlijk nog
niets geregeld). Een en ander had ook te maken met het feit dat de politie in eerste instantie
onvoldoende mensen ter plekke kon brengen. Onze medewerkers hadden het voornemen om vanaf
de zuidkant alsnog de U route in te stellen toen bleek dat de benodigde tekstwagen dienst weigerde.
Al met al een vervelende samenloop van omstandigheden. We hopen naar de toekomst dat een en
ander beter loopt. Probleem is vaak dat je alles op papier zo goed kan regelen maar als er één
radartje in het geheel niet goed werkt gaat er vaak gelijk meer fout.
Onderhavige casus heeft intussen zowel bij politie als bij provincie de nodige aandacht gekregen en
we hopen bij een volgende gelegenheid dat alles wel goed loopt.
ACTIE 26 E-mail versturen ter ondersteuning van de parallelweg.
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8 – Stand van zaken Tractaatweg
Het is voorlopig stil rond het project.

9 – Evaluatie Westdorpe Schoon!
Westdorpe Schoon!
Het was uiteindelijk een schone dag waarbij veel vuil werd opgehaald. Een indicatie hebben we niet, omdat
het niet werd gewogen. Er was veel volk en een toffe sfeer. Het was uiteindelijk vlug voorbij. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Een punt van aandacht zijn de grijpers. Er zijn er paar in de strijd gebleven, 2 dure grijpers van 35 euro zijn
ontvreemd. Heel jammer dat dit gebeurd is. Natuurpunt heeft zo’n verlies van 70 euro. Misschien volgende
keer koppelen met krijgen van drankbonnetjes bij het inleveren van de grijpers.
Problematiek vuil
De bankjes aan Canisvliet zijn top en de picknick tafel aan kampeerplaats ook. Er is echter geen vuilbak.
Misschien kan een bordje geplaatst worden om te verwijzen waar er wel vuilnisbakken zijn.
Bij de gemeente geldt de regel om een vuilnisbak te plaatsen bij elk bankje. Misschien bij bosbeheer eens
informeren. Ook de problematiek van de hondenpoep buiten de bebouwde kom wordt terug aangekaart.
Hij zijn groene graspleinen waar ook kinderen op spelen, wat niet zo leuk is.
Kunnen er vuilbakken geplaatst worden op de Sint-Anthoniekade? Dit zit niet bij de gemeente ne hiervoor
dint Rijkswaterstaat of Zeeland Seaport aangesproken te worden. Contactpersoon bij Rijkswaterdstaat is
Lucas Kindt, 06 53 23 58 00. ACTIE 27 Fabrice neemt hiervoor contact.

10 – Actiepuntenlijst
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens
Er zullen gesprekken worden gevoerd. Voorlopig weet Cees hier niet meer over. Er zijn vooral problemen in
Sas van Gent, in Westdorpe zelf zijn er niet echt problemen.
Voorstel is om misschien een informatiebord te plaatsen in vreemde talen (Pools, Turks, …) voor Sas van
Gent met verwijzing waar geparkeerd kan worden?
Actiepunt 3 – Landbouwvoertuigen op Graafjansdijk
Dat loopt. Het zijn langlopende gesprekken.
Actiepunt 4 – Naamgeving viaduct in het kader van Tractaatweg
Alles loopt zoals gepland. Eind mei wordt kenbaar gemaakt, omdat gemeente eerst nog goedkeuring dient
te geven.
Actiepunt 7 – Aanpassingen doorgeven aan Kvk
Martijn, Stefan en Hilde dienen nog ingeschreven te worden. Als ze aangeven dit te willen of niet.
Actiepunt 9 – Afspraken voor verplaatsen vuurput
Is gebeurd.
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Actiepunt 10 – Verzekering dorpsraad voor vrijwilligers en bezoekers activiteiten
Blijft moeilijk, bij de gemeente geraken ze er niet uit: problematiek van de schuldvraag. Als vrijwilliger ben
je sowieso verzekerd met de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Terneuzen, die tussenkomst als alle
andere verzekeringen reeds zijn tussengekomen voor de zaken die zij niet dekken.
Er zijn vandaag 3 of 4 kernen die een kerstboomverbranding hebben (ook Hoek en Sas Van Gent), doch die
stellen zich hierover geen vragen. Te checken in kalender week 53.
ACTIE 32 Eens checken met andere de andere dorpsraden.
De afspraak vandaag voor de kerstboomverbranding is dat wij als dorpsraad een verzekering afsluiten en
de factuur geven aan Cees.
Bertus wil een vergadering in het najaar met alle dorpsraden van Terneuzen.
Actiepunt 13 – Brief provincie inzake busregeling
Yolanda haar dochter heeft het geprobeerd, doch was ze te laat op school. Ondertussen is er een half uur
eerder een bus naar Axel. Je moet dus wel vooraf bellen en het kost extra.
Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara
Moet nog gebeuren.

11 – In- en uitgaande post
Voorlichting buurtbemiddeling
Afspraak regelen voor een volgende dorpsraad.
Uitnodiging Netwerkbijeenkomst en jaarvergadering ZVKK
Er is geen dorpsraad of stadsraad die lid is in Zeeuw-Vlaanderen. Is vooral iets voor de overkant.
Onderzoek omleiding na ongeval Tractaatweg 23/02/2015
Reeds besproken bij agendapunt 7.
Uitnodiging bijeenkomst klankbordgroep Kanaalzone 16-04-2015
Doel om nieuwe industrie te krijgen. Er zal nog contact zijn met alle dorpsraden (ook diegenen buiten de
klankbordgroep) volgens Cees.

12 – Rondvraag
Kanunnikenpad
Er is een vraag om dit pad af te sluiten (dat is dus waar het pad de De Deckerstraat en de Schreijboom
kruist). Dit gebeurt niet zo maar, omdat naast wandelaars dit ook een fietspad is. Voetpad ligt er heel snel
bij.
Het idee is om hier paaltje terug te zetten.
ACTIE 28 Cees neemt dit op.
Groenzone aan hoek Deckerstraat en de Bernardstraat
Hier wordt aan gewerkt.
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Groene bordje Reedijk
Er is een vraag om het groen bordje, net zoals op andere plaatsen, terug te hebben. Dit is echter niet iets
dat de Gemeente Terneuzen beheert. Hiervoor kan best contact opgenomen worden met Maurice Kindt of
Dr Dierckx.
ACTIE 29 Stefan neemt contact op met Maurice Kindt en/of Dr Dierckx.
Bankjes verdwenen
Bankjes zijn verwijderd aan de sluis en in Canisvliet door de gemeente om deze op te knappen. Er is hier
een communicatie over geweest op de Facebookpagina van de gemeente, doch deze was nadien niet meer
terug te vinden. Bovendien blijkt het dat de communicatie misschien iets beter had gekund, om te
voorkomen dat bewoners de gemeente hierover contacteren.
Plaatsen prullenbakken
In Canisvliet zijn bankjes en picknick tafels voorzien, doch zonder prullenbakken. De Gemeente Terneuzen
is hier niet verantwoordelijk voor. Staatsbosbeheer is hiervoor verantwoordelijk, hun best contacteren.
ACTIE 30 Contact opnemen met Staatsbosheheer. De Baeckermat zal hier contactgegevens over hebben.
De paardjes aan brug van Sas van Gent
Er zijn toch wat vragen omtrent het stukje wei dat gebruikt worden voor het plaatsen van privé paarden.
Het stuk land is niet onderhouden. De paarden staan nu al droog stof te eten. De afsluiting is verloederd.
Bovendien blijft de vraag rijzen waarom de ene persoon zoiets wel mag en de andere niet.
De eigenaar woont op woonwagenpark en heeft toestemming van de provincie, mits het fatsoenlijk
onderhouden wordt. Cees zal het telefoonnummer van persoon van de provincie doorgeven.
ACTIE 31 Fabrice neemt contact op met de provincie om verduidelijking te vragen.
Verbod vrachtverkeer bordje aan de Molenstraat
Er is een vraag of er geen bord op vrachtverkeer geplaatst kan worden aan de Molenstraat. Het antwoord
is negatief omdat dit toch niet helpt.
Algemeen vragen van bewoners
Cees stelt de vraag of we vragen van één persoon moeten behandelen in de vergadering? Het antwoord is
volmondig ja, zeker binnen de dorpsraad. De vraag hoeft inderdaad niet direct aan de gemeente gesteld te
worden. Nu, aangezien de gemeente vertegenwoordigd is binnen de dorpsraad, bestaat de kans dat de
vraag precies naar de gemeente gesteld wordt, maar dat is uiteraard niet altijd zo.
Belen
Dit is een vuil verwerkend bedrijf, waar voorlopig werkzaamheden bezig zijn.

13 – Afronding
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de medewerking.
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Verslag vooroverleg WK Feedervissen dd. 10 november 2014

Aanwezig:
Namens de organisatie:
Sportvisserij Nederland: Onno Terlouw en Sjoerd Boomsma
Hengelsportvereniging ONI: Paul Aardewerk
Gemeente: Wethouder Jack Begijn, Heleen van Espen en Mathy de Clerck
In de week van 6 t/m 12 juli zal het WK Feedervissen georganiseerd worden aan het gedeelte van het
Kanaal van Gent naar Terneuzen gelegen tussen de brug van Sas van Gent/Westdorpe en de
Autrichehaven
Van 6 t/m 10 juli zijn trainingsdagen, 11 en 12 juli wedstrijddagen.
Het gedeelte aan het kanaal van de Sluizen tot aan Sluiskil blijkt niet geschikt in verband met eisen
wedstrijdreglement. Jammer omdat dit gedeelte meer zou kunnen aansluiten bij promotionele
activiteiten van het centrum van Terneuzen. De organisatie zal wel contact opnemen met de
ondernemersvereniging Bizzy. De officiële opening is gepland op 9 juli en de sluitingsmanifestatie op
12 juli beiden in het Scheldetheater te Terneuzen. Wellicht kan de ondernemersvereniging hier op
inspelen.
De organisatie verwacht 300 internationale deelnemers incl. coaches en begeleiders afkomstig uit 30
landen.
Het totale publiek wordt geschat op 15.000 verdeeld over 1000 bezoekers per trainingsdag en 5000
per wedstrijddag.
Er zijn 100 vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden die vrnl. geleverd zullen worden door
hengelsportvereniging ONI en de naburige visverenigingen uit Axel en Westdorpe.
Vooruitlopend op dit evenement zal er de nodige communicatie plaatsvinden en zullen er projecten
plaatsvinden met bijv. de leerlingen van groep 6 t/m 8 van de basisscholen.
Voor de inrichting van het evenemententerrein zal een evenementenvergunning aangevraagd worden
zodra het daadwerkelijke programma bekend is. (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement).
Een en ander zal ook afhankelijk zijn van de financiële situatie. De organisatie ontvangt per mail een
aanvraagformulier met toelichting en contactgegevens van gemeentelijke vertegenwoordigers.
De subsidie zal op korte termijn schriftelijk worden aangevraagd vergezeld van een voorlopig
programma en een begroting. Van belang hierbij is ook te melden of er nog meerdere subsidies
toegekend worden bijv. van de provincie
Daar de organisatie ook gebruik wil maken van facilitaire dienstverlening van de gemeente zal bij het
subsidie verzoek een overzicht gevoegd worden van het gewenste materiaal.
Dit om te voorkomen dat het subsidiebedrag alleen al nodig is voor de kosten van de facilitaire
dienstverlening.
De communicatie over dit evenement met de organisatie kan via mail
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
Contactpersoon is S. (Sjoerd) Boomsma, projectleider wedstrijden. Tel. 030 -6058400
Postadres: Postbus 162, 3720 AD Bilthoven.
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Verslag overleg WK Feedervissen dd. 12 maart 2015

Aanwezig:
Namens de organisatie:
Sportvisserij Nederland: Onno Terlouw en Sjoerd Boomsma
Politie: Paul de Groene
Veiligheidsregio: Peter van Damme
Gemeente: Ger Krijger en Ronny Bracke (R&B) en Mathy de Clerck (V&H)

In de week van 6 t/m 12 juli zal het WK Feedervissen georganiseerd worden aan het gedeelte van het
Kanaal van Gent naar Terneuzen gelegen tussen de brug van Sas van Gent/Westdorpe en de
Autrichehaven.
Op dit traject heeft de organisatie te maken met verschillende partijen: Rijkswaterstaat, Waterschap
Scheldestromen, Zeeland Seaports en de gemeente Terneuzen.
Van 6 t/m 10 juli zijn trainingsdagen, 11 en 12 juli wedstrijddagen.
In verband met deze organisatie worden de volgende afspraken gemaakt:
Tijdelijk Verkeersbesluit
Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor:
- de Zeedijk onderaan waarbij inrijden is toegestaan vanaf de Klein Kanaalweg
- Gemeenschappellijke weg
Voor deelnemers en bezoekers zullen verwijsborden geplaatst worden.
- Bezoekers komende van de brug van Sas van Gent via de Vissersverkorting en Graafjansdijk A
en Klein Kanaalweg. Deze kunnen parkeren aan de rechterkant onderaan de Zeedijk (in de
berm aan de slootkant);
- Bezoekers komende vanaf de Tractaatweg en België zullen omgeleid worden via de Eversdam,
Graafjansdijk B en de gemeenschappelijke weg naar een te realiseren parking op het terrein
van Zeeland Seaports aan de Autrichehaven,.
Ronny zorgt voor een bordenplan en zal dit voorleggen aan de overige wegbeheerders. Op het terrein
vanaf de Klein Kanaalweg, Zeedijk, Kapittelstraat, Gemeenschappelijke Weg en Autrichehaven zal de
organisatie verkeersregelaars inzetten voor begeleiding van het doorgaande verkeer en het p arkeren
van de bezoekers.
De Kapiitelstraat blijft in principe vrij, ook t.b.v. doorgaande route voor hulpdiensten.
Het verkeersbesluit geldt op de wedstrijddagen van 11 t/m 12 juli.
De Zeedijk bovenaan zal afgesloten worden voor het doorgaande verkeer m.u.v. voetgangers.
Ten behoeve van een vlotte doorgang van het verkeer zal een parkeerverbod ingesteld worden voor de
Vissersverkorting, Graafjansdijk A en de Klein Kanaalweg.
Verkeersregelaars
De organisatie zorgt voor voldoende gecertificeerde verkeersregelaars op het evenemententerrein en
de wegen die op het evenemententerrein uitkomen.
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Tenten op het evenemententerrein
Gedurende de gehele week komt er een tent voor de toernooiorganisatie van 10 x 5 m. bovenaan de
Zeedijk aan de overgang bij de Kapittelstraat.
Voor de finaledagen komt er nog een grote tent van 20 x 10 meter en 4 pagodetenten van 5 x 5m. In
de grote tent vindt de catering plaats en worden zwak alcoholische dranken verstrekt. Inmiddels is al
door Hengelsportvereniging ONI een ontheffing drank- en horecawet aangevraagd.
Bij de Veiligheidsregio moet nog een gedetailleerde tekening ingediend worden met daarop vermeld de
inrichting in de tent en de maten van de in- en uitgangen + nooduitgangen.
Peter waarschuwt de organisatie voor het gebruik van goedgekeurde brandblussers, gasflessen en –
haspels.
De organisatie heeft afspraken gemaakt met Delta Safe voor de beveiliging.
Medische en hygiëne voorzieningen.
Er zullen 5 EHBO’ers aanwezig zijn met de aantekening AED. In de tent van de toernooi organisatie is
tevens een AED aanwezig.
Over het evenemententerrein verspreid worden 7 chemische toiletten geplaatst.
De inhoud hiervan mag niet in de riolering worden geloosd.
Facilitaire Dienstverlening
De organisatie vraagt het gebruik van 40 afvalcontainers van 240 liter die in de wedstrijdweek 3 keer
geleegd moeten worden nl. op 7 , 9 en 11 juli.
Tevens wordt het gebruik gevraagd van 30 dranghekken, 2 vlaggen en bebording.
De vlaggen moet de organisatie zelf afhalen bij het gemeentelijk magazijn aan de Koegorsstraat.
Ger maakt een offerte voor de facilitaire dienstverlening incl. borden zoals die geplaatst zullen worden
ingevolge een op te stellen bordenplan.
Organisatie heeft € 300,= subsidie gekregen en kan naar aanleiding van de te ontvangen offerte
alsnog besluiten of ze het benodigd materiaal bij een andere partij afnemen.
Officiële opening en sluiting
Op 9 juli is om 18.00 uur de officiële opening in het Scheldetheater.
Voorafgaand start om 17.00 uur een vlaggenparade met alle deelnemers vanaf het Stadhuisplein via de
Havensraat, de Markt, de Kersstraat, Noordstraat, Korte Kerkstraat, Nieuwstraat naar het
Scheldetheater.
Mathy vraagt aan het bestuurssecretariaat om de opening 9 juli 18.00 uur te noteren in de agenda van
de burgemeester en 12 juli 17.00 uur in de agenda van wethouder Begijn voor de prijsuitreiking op het
evenemententerrein aan de Zeedijk.
De communicatie over dit evenement met de organisatie kan via mail
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
Contactpersoon is S. (Sjoerd) Boomsma, projectleider wedstrijden. Tel. 030 -6058400
Postadres: Postbus 162, 3720 AD Bilthoven.
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Wereldkampioenschap Feedervissen 2015: 6-12 juli 2015
Evenemententerrein

6

1+2

1
2
3
4
5
6
7

=
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=
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=
=

Cateringtent
10 x 20 meter
Pagodetent
5 x 5 meter
Tent Sportvisserij Nederland
5 x 10 meter
Podium
6 x 9 meter
30 groten vlaggenmasten
Terras met parasollen, tafels en stoelen
Vissers om de 25 meter

10 – 12 juli 2015
10 – 12 juli 2015
6 – 12 juli 2015
10 – 12 juli 2015
6 – 12 juli 2015
10 – 12 juli 2015
6 – 12 juli 2015

Bijlagen (10/11)
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Wereldkampioenschap Feedervissen 2015
Parcours – 6-12 juli 2015, waarvan 11 en 12 juli wedstrijddagen

1+2

1+2
4

1+2
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3
4
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Dixie toilet Dames - Heren
2 Containers, restafval
Evenemententerrein (zie andere Kaart)
Mobiele patat/ijswagen

6 – 12 juli 2015
6 – 12 juli 2015
10 – 12 juli 2015
11 – 12 juli 2015

Bijlagen (11/11)

