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Notulen vergadering 26 mei 2015 
 

Datum: dinsdag 26 mei 2015, 19u30 
Locatie: De Kirke, Westdorpe 
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Martijn Heller, Fabrice Lottin, Cees Wissel, 

Jack Begijn 
Uitgenodigd: Anja Rijlaarsdam (Buurtbemiddeling Terneuzen), Wilfried de Haes (Buurtbemiddeling 

Terneuzen), Paul Marinissen (Gemeente Terneuzen), Wim van Soelen (Groenbeheer 
Gemeente Terneuzen), Jos van Ginneken (CDA Terneuzen), S. Duren (PZC, uitgenodigd door 
Saskia S.) 

Bewoners: Nathalie de Bouvré (DAP de Molenkreek), Armand C. (beheerder dierenweide), Astrid M., 
Diana d.W., Stefan J. (Westdorpe, het warmste dorp van Nederland), Adrie S., Saskia S., Kitty 
v.K. 

 

1 – Opening 
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen. Hilde heeft zich verontschuldigd en Derek-Jan zal iets 
later zijn. 
Er is de vraag gesteld om foto’s te nemen namens de Kirke en Westdorpe, het warmste dorp van 
Nederland. De aanwezigen zijn hiermee akkoord. 

2 – Dierenweide 
Woordje van de gemeente 

Dhr. Marinissen van de gemeente Terneuzen overloopt de brief (zie bijlage 1) en refereert tevens naar een 
aantal foto’s inzake gemaakte beschadigingen (zie bijlage 2). 
Inzake de overlast van het voederen van de dieren komt dit omdat bij het voederen heel wat vogels mee-
eten en de speeltuin volpoepen. 
Inzake de varkens, melde de slager dat ze op hun knieën liepen en niet meer op hun poten, wat bewijst dat 
ze in een slechte toestand waren. 
Dhr. Marinissen wijst erop dat het dierenbestand besproken is met Saskia S, doch er werd toegezegd dat 
ook de lama mocht blijven, want niet op het huidig plan staat. De reden is dat juist de lama de meeste 
schade veroorzaakt. 
Volgens Dhr van Soelen van groenbeheer, moeten er keuzes gemaakt worden, vooral ook om te 
voorkomen dat we visite krijgen van de dierenbescherming. De oppervlakte is nu éénmaal te klein voor de 
grote dieren. Er is ook schaduw nodig voor overblijvende dieren. De grote dieren moeten weg voor de 
veiligheid en jonge bomen zullen worden gepland. Doch de vrees is dat de lama deze jonge bomen zal 
opeten. In Veluwe is er 2 hectare voor de lama’s, waar de lama bestemd is. 

Standpunt van Saskia, namens de bewoners 

Saskia betreurt de communicatie. Een brief op 24/02 dat niet iedereen heeft ontvangen (een 20-tal 
bewoners kregen de brief), een bericht in de PZC die de brief ontkracht en dan vooral het feit dat de 
varkens opgehaald worden op Hemelvaartsavond. Bij dit alles werd de rest van Westdorpe niet gehoord. 
Saskia betreurt ook dat de gemeente naar de media is gestapt met de boodschap “waarbij de omwonende 
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gerust werd gesteld”, terwijl na de vergadering bij haar thuis werd beloofd niet naar de media te gaan tot 
aan de volgende dorpsraad waar de dierenweide besproken zou worden. 
Bovendien is het te gek dat grote dieren weggehaald dienen te worden voor een pony, wat om 
verschillende redenen niet wenselijk is. 

Weghalen van de varkens 

Volgens Dhr. Marinissen is ’s middags al een poging ondernomen om de varkens te vangen, wat echter niet 
is gelukt. Wat Saskia die avond heeft gehoord is brullen, gillen en plots was het stil. Volgens Saskia is dit 
niet diervriendelijk geweest. Een bewoonster woont vlakbij, en heeft trouwens geen brief gehad. Ze heeft 
kinderen die 2 weken hebben gehuild en amper geslapen omwille van het voorval van de varkens. 

Het eerder gesprek bij Saskia thuis 

Dhr van Ginneken was aanwezig op de vergadering, die maandag in de huiskamer van Saskia. Het gesprek 
is gevoerd en de conclusies zijn vandaag nog steeds geldig: er is slecht gecommuniceerd (wel onbewust). 
Laat ons daarom tijdens deze dorpsraad bespreken wie wel blijft, wat nu het belangrijkste is voor 
gemeente en de bewoners. Blijven vastpinnen op wat is gebeurd, helpt weinig vooruit. 

De dierenweide en de grote dieren 

Het leuke aan de lama, de emoe en de varkens is dat een kind deze alleen maar ziet bij een varkensboer of 
in de dierentuin, en dit hadden we ook in Westdorpe. Een geit, kip, schaap of eend zien ze overal. Tegen de 
beschadigingen van de lama zijn er toch oplossingen mogelijk? 
Voor de gezondheid van de tanden van de lama, heeft hij iets nodig, daar zijn tanden blijven groeien. De 
varkens waren de laatste jaren veel te dik, wat niet plezierig is om de dieren zo te zien liggen. 

De verzorging van de dieren 

De dierenarts vindt het tevens heel jammer wat is gebeurd met de varkens, maar lijkt dit het beste voor de 
beestjes. De manier waarop is wel erg treurig. Hoe het is gelopen met de konijnen kon ook niet. Plan is dat 
zij het contract overneemt van Sas van Gent. 
De oorzaak van het leed van de dieren en beschadigingen is het gebrek aan kennis van de dieren en 
betrokkenheid. Niet iedereen kan weten wat hoe je dieren moet verzorgen. Bovendien is het wenselijk dat 
er 2 keer per jaar een bedrijfsbezoek te organiseren: dit om de dieren grondig te controleren, en zo ook de 
tanden van de lama te verzorgen. Een pony is trouwens een kuddedier, wat dus niet op zijn eentje in de 
dierenweide van Westdorpe kan zitten. De intentie van de gemeente is positief, doch de uitwerking kan 
soms wat beter. 

Voorstel overblijvend dieren 

Het voorstel bepaalt “Elk jaar in november zullen de aantallen dieren worden teruggebracht op de 
bovenstaande aantallen”. Het is vooral ook belangrijk te voorkomen dat het aantal dieren explodeert. Elk 
jaar evalueren welke dieren moet worden afgemaakt of herplaatst, heeft geen zin. Hoe gaat de gemeente 
voorkomen dat de dierenpopulatie niet groeit? Het antwoord is dat er gekeken zal worden dat er geen 
voortplanting mogelijk is. 

De konijnen 

In het verleden werd door de gemeente geantwoord dat konijn mochten worden geplaatst in de 
dierenweide, dit voor inwoners die afscheid wilden nemen van hun konijn. De gemeente heeft dit toe maar 
meldt dat dit de laatste 2 jaren zeker niet meer werd toegestaan. 
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De konijnen die vorig jaar zijn “herplaatst”, zijn dit niet. Het is nadien bevestigd door Marijke Hemelsoet 
dat ze zijn geslacht, terwijl de huidige brief terug melding maakt dat ze herplaatst zijn. Wat een leugen is, 
iets dat Saskia sterk betreurt. 

Dierenwelzijn 

Het valt te betreuren dat de dieren blijkbaar jaren met pijn hebben geleefd, zonder dat dit gecontroleerd 
werd. Het moet hier gaan over dierenwelzijn. De gemeente is het er mee eens dat dierenwelzijn 
noodzakelijk is. 

Slechte communicatie 

De dierenweide is de bekommernis van meer dan alleen de omwonenden, maar van het heel dorp. 
Volgens gemeente is via dorpsraad gecommuniceerd en zou dit ook voldoende moeten zijn. Er wordt 
gemeld dat het jammer is zich te beroepen op de communicatie en de dorpsraad. Er is nu eenmaal een 
fout gebeurd. 
Op eigen initiatief heeft de dorpsraad een oproep gelanceerd. De gemeente heeft echter geen 
communicatie gedaan via hun Facebookpagina, alleen het prikbord. Alleen achteraf is gerefereerd naar het 
bericht van Facebookbericht van de dorpsraad. Dat grote dieren moest worden weggehaald, is vermeld 
tijdens de dorpsraad, doch dat er dieren geslacht zouden worden, is op zich nooit gemeld. 
Het was de keuze van de gemeente om inzake communicatie een brief te sturen naar de omwonenden, dit 
te melden naar de dorpsraad en een bericht te plaatsen in het advertentieblad. 

De lama mag dan toch blijven 

De lama wordt op vraag van de inwoners toegevoegd aan het lijstje. Als de lama blijft, zullen wel extra 
maatregelen getroffen moeten worden. 
De bomen moeten namelijk gekapt worden voor de veiligheid. Om de jonge bomen een kans te geven, zal 
een oplossing gezocht worden met een haas rond de nieuwe boom om ze te beschermen. Een 
schrikdraadje wordt gesuggereerd, uit het verleden is althans gebleken dat dit niet echt helpt. 

Het voederen van de dieren  

De dieren zullen binnen gevoerd worden om te voorkomen dat buurtvogels te veel van het eten inpikken 
en dus de speeltuigen ernaast onderpoepen. Deze maatregel zou de last al met 70% verminderen. De 
vraag rijst dan wel inzake het voeren van de dieren door de bewoners zelf. Het is voor de kinderen net zo 
leuk om de dieren te voederen. Het is aan de volwassen om in te zien dat er al teveel is gevoerd, zodat de 
kinderen niet onnodig voer leggen waardoor wilde vogels dit nemen. 
De stelling is dat het mag, doch er mag niet overdreven worden. 
Men mag niet vergeten dat brood niet het normale voer is voor de dierenweide. De welzijn van de dieren 
en dus hun levenskwaliteit houdt ook in dat kinderen niet zomaar in het wild kunnen voeren. 
Misschien niet meer voeren door omwoners. Volgens dieren gematigd voeren voor hun levenskwaliteit. 

De beheerder van de dierenweide 

We vinden met zijn allen het vrijwilligerswerk heel belangrijk .Iedereen is Armand dan ook heel dankbaar 
voor de liefdevolle zorgen aan alle dieren, ongeacht de weersomstandigheden. 

Afsluitende woorden van de wethouder Jack Begijn 

Jack had gehoopt dat het gezond verstand de zaak sneller zou doen oplossen, doch emotie is ook 
belangrijk… Een les voor de toekomst is volgens hem dat de mensen sneller de weg dienen te vinden en de 
dorpsraad meer als een sociale functie te gebruiken. Door de goede contacten van de dorpsraad met de 
gemeente, kan heel snel gereageerd worden, waardoor “brieven” niet meer nodig zijn. Zo refereert hij 
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naar het feit dat de dierenarts al veel mailtjes heeft gestuurd naar de gemeente die amper zijn beantwoord 
of een kort antwoord hebben zoals “opgelost”. Als je wilt kortsluiten, kan je best via de dorpsraad gaan. 

Finale conclusies 

De lama mag dan toch blijven. Daarom zullen oplossingen komen om beschadigingen te voorkomen, zowel 
aan de dierenhokken als de nieuwe bomen. Zo wordt gedacht aan hazen, maar ook eventueel een 
aluminium hoek om het hout te beschermen. 
De bedrijfsbezoeken zullen 2 keer per jaar worden ingepland waarbij dieren worden ontwormd, 
ontklauwd, en alle zorgen krijgen die nodig blijken bij deze check-up. De gemeente Terneuzen is hiermee 
akkoord, zolang hiervoor normale tarieven worden gehanteerd. 
Voor het welzijn van de dieren zullen de inwoners geïnformeerd worden om de dieren zelf met mate te 
voederen. 
De dierenweide zal in twee delen gescheiden worden, wat pas mogelijk is als een aantal werken zijn 
voltooid, zoals het verwijderen van de huidige bomen.  
Het onderhoud van de wei is heel belangrijk. Er zal ook overleg zijn met dierenarts of er een vijver komt of 
niet. 

3 – Buurtbemiddeling (door Anja Rijlaarsdam) 
Zie afzonderlijke presentatie “2015-05-26 Presentatie buurtbemiddeling in Westdorpe.ppt”. 
Het doel van buurtbemiddeling is om bij elk conflict te zoeken naar wat er echt speelt. Niet alle belangen 
zijn hetzelfde. Belangrijk is om communicatie te hebben tussen de buren. Buurtbemiddeling werkt met 
vrijwilligers en baseert zich op vrijwillige samenwerking tussen de buren. De bemiddelaars worden 
getraind op communicatie. Het duurt ook even tegen dat je het kan. De buurtbemiddeling is in het leven 
geroepen omdat de laatste jaren bleek dat vooral de gemeente werd gecontacteerd bij burenproblemen. 
Gevolg was dat de gemeente dan de buurman aansprak en diezelfde buurman was natuurlijk niet blij. De 
stelling is dat buren zowel rechten als plichten hebben. 
Het doel is om eerst samen te praten, als dat niet lukt dan buurtbemiddeling en als dat ook niet helpt, dan 
wordt de gemeente, politie of wooncorporatie betrokken. 
De buurtbemiddelaar zoekt de onderliggende emotie van een kwestie. De bemiddelaar mag geen oplossing 
zoeken. Uit nature wil je wel helpen, maar als bemiddelaar moet je uit het probleem blijven en de mensen 
zelf oplossingen laten vinden. De bemiddelaar moet neutraal blijven. En de buren moeten vrijwillig willen 
samenzitten. Er wordt geen bemiddeling gedaan tussen de gemeente en inwoners, tussen verhuurder en 
huurder, … Meestal gaan ze met 2 leden van de buurtbemiddeling. Als buurtbemiddelaar krijg je ook 
continu trainingen. Een gesprek met de bemiddelaar dient vaak om te luchten. Een gesprek tussen buren 
gebeurt op neutraal terrein zoals een dorpshuis. Indien een buur de andere buur niet wil binnenlaten, dan 
wordt een warme brief gemaakt door de buurtbemiddelaar.  
De tussenkomst met buurtbemiddeling neemt steeds toe. In Terneuzen zijn er zo’n 300 
buurtbemiddelingen en in Westdorpe zelf is het rustig. 

4 – Vragenhalfuurtje 
Vechthonden muilkorven verplichten 

Er zijn vragen of dat vechthonden verplicht zijn om een muilkorf te dragen of niet, iets dat misschien zelfs 
landelijk bepaald moet worden. Het antwoord is neen. Doch, als er klachten zijn is het verhaal anders. Als 
er problemen zijn kan je klacht neerleggen bij de politie. Bij de politie is er een hondenbegeleider die dan 



 

Stichting Dorpsraad Westdorpe 
Vergadering van 26 mei 2015 
Notulen 

5/11 

 

zal nagaan of het nodig is of niet. Als de politie dit nodig acht, kan hij voorleggen aan de gemeente om de 
verplichting voor de hond in kwestie te verplichten. 

Prullenbak aan Edwindoplein 

Op het Edwindoplein aan de Singel, waar heel wat woning zijn gesloopt en een mooi parkje met bankjes 
zijn gemaakt, ontbreekt echter een prullenbak. Voor de gemeente lijkt het logisch dat er een prullenbak 
wordt voorzien. 

ACTIE 32 Cees neemt dit op. 

Goal ook op Edwindoplein mogelijk / Van wie zijn de goals aan de scouting 

Die goals op het scoutingterrein zijn van de gemeente Terneuzen. Voor het Edwindoplein zou 
geïnformeerd moeten bij Woongoed, doch de kans is klein. De kinderen kunnen voetballen op het 
scoutingterrein en op het schoolplein. 

5 – Vaststellen agenda 
De agenda is goed. Doch, omwille van karakter van de vergadering waarbij de dierenweide aan bod kwam, 
waarbij de gemeente Terneuzen aanwezig was om het nieuw plan voor te leggen, is de volgorde lichtjes 
gewijzigd. 

6 – Goedkeuring verslag vorige vergadering 
De datum van de officiële opening van het WK Feedervissen is 9 juni. 
Doch vandaag blijkt dat 9 juni de officiële opening met aanwezigheid van de burgemeester niet haalbaar is 
wegens andere verplichtingen van de burgemeester. Er wordt gekeken of een andere datum nog mogelijks 
is. 
Voor de rest is het verlag goedgekeurd. 

7 – Stand van zaken Politie 
Door afwezig geen stand van zaken. 

8 – Stand van zaken Tractaatweg 
De problematiek van de Sloeweg staat volgens de gemeente los van de Tractaatweg, omdat dit 
2 verschillende aanbestedingen zijn. Wat op de Sloeweg gebeurt is pure versobering, gaande naar 
rotondes in plaats van viaducten. 
De Gemeente Terneuzen heeft nog geen duidelijkheid gekregen van de provincie omtrent deze topic. 
Anderzijds zijn er geen berichten dat er wijzigingen zijn in het plan van de Tractaatweg. De gedachte is wel 
dat het gekoppeld is aan het werk aan de overkant. Zelzate zal bovendien pas later volgen, en kan van alles 
teweegbrengen qua mogelijke files, zeker op de Tractaatweg ter hoogte van de grens (bij Westdorpe dus). 
Hoe stelt de gemeente zich hierbij op? Het zijn en blijven twee totaal verschillende overheden met totaal 
verschillende belangen. De burgemeester van Terneuzen ijvert, maar moet zich ook gedeisd houden. 
De onteigeningen bij Sassing zouden rond zijn. Bij Vervaet ondertussen nog niet, hij hoort er ook niks van. 
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9 – Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens 

Bij de Oostpoortstraat begint het weer vol te lopen. Aan de grens ook overvol, pechstrook en invoegstrook 
ook ingepalmd. 

Actiepunt 3 – Landbouwvoertuigen op Graafjansdijk 

Loopt nog. 

Actiepunt 4 – Naamgeving viaduct in het kader van Tractaatweg 

Donderdagavond (28/05/2015) worden de namen van de viaducten vrijgegeven. 

Actiepunt 7 – Aanpassingen doorgeven aan Kvk 

Niks gebeurd. 

Actiepunt 10 – Verzekering dorpsraad voor vrijwilligers en bezoekers activiteiten 

Afgesloten. 

Actiepunt 13 – Brief provincie inzake busregeling 

Voorstel om dit niet meer te doen, aangezien we wat achterlopen op de feiten. Iedereen akkoord. 

Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara 

In te plannen voor na het zomerverlof. 

Actiepunt 20 – Lokale boeren en bewoners persoonlijk informeren of verkeersomleiding 

Aan Mathy gevraagd om dit te doen, en toegezegd dat dit zal gebeuren. 

Actiepunt 21 – Damgaten voorzien tijdens WK Feedervissen 

Dit is doorgegeven aan Mathy. 

Actiepunt 22 – Mathy met meer info over WK op vergadering 29-06-2015 

Dat is gepland. 

Actiepunt 23 – Oorzaak spaaklopen kamperplaats 

Jack is ter plaatse polshoogte gaan nemen. De wethouder vindt het niet gepast de manier waarop hij 
communiceert. Maandag is er een afspraak om te zien wat verkeerd is gegaan. Wethouder wil het 
oplossen, maar wel binnen de redelijkheid. De ambtenaren doen hun werk en dat neemt nu eenmaal tijd, 
maar ze volgen de regels. 
Hij vergist zich in de procedure: hij zit in natuurgebied en daar wringt het schoentje. Er is nu overleg en 
Peter doet ook zijn best, en het komt wel goed. De wethouder neemt hem niks kwalijk. 

Actiepunt 24 – Plannetje omtrent dorpels 

Het plan is doorgestuurd naar Peter V. ter validatie, en zal nadien naar Cees worden verstuurd, om zeker te 
zijn dat we allemaal over hetzelfde praten. 

Actiepunt 25 – Foto Hilde voor website 

Geen nieuws. 



 

Stichting Dorpsraad Westdorpe 
Vergadering van 26 mei 2015 
Notulen 

7/11 

 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekader 

Dit dient nog nagevraagd te worden bij Rijkswaterstaat. 

Actiepunt 28 – Afsluiten Kanunnikenpad met paaltjes 

Vorige week in verkeersoverleg besproken. Afgesproken dat er een brief voor omwonenden is en wachten 
op reactie. Verzoek van een bewoner om dit af te sluiten. Dit moet eerst met de buren besproken worden. 
Voetpad/fietspad ziet er in ieder geval niet uit en dat zal worden hersteld. Brief voor Schreyboom en De 
Deckerstraat. Klein plannetje wordt dan gemaakt om dit af te sluiten. 

Actiepunt 29 – Groenbordje Reedijk 

Dient nog te gebeuren. 

Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet 

Dient nog te gebeuren. 

Actiepunt 31 – Verduidelijking over paarden aan brug Sas van Gent 

Er is gebeld met Edwin Roelands. Het feit dat de paarden aan de overkant van de weg staan, is tegen de 
afspraak en er is als actie gepland om de eigenaar hierover aan te spreken. Inzake de 'oude' locatie is daar 
toestemming voor, maar er zal beter gecontroleerd worden of alles volgens afspraak verloopt. 

10 – In- en uitgaande post 
Brief van Edger Erkel over Service Corner 

De brief is doorgestuurd naar de gemeente, gezien dit voor ons dorp een oplossing kan bieden. Dit is 
besproken met Frank Van Hulle. 3 dingen kwam hier uit: 

- Het is geen sluitende business case, de inhoud is eigenlijk hetzelfde als vorige keer, behalve dat er 
deze keer een aantal deelnemers zijn 

- Van de provincie is hierover geen bericht ontvangen 
- Het voorzien van een pinautomaat is geen kerntaak van de gemeente. Stel dat de gemeentelijke 

diensten via de service corner kunnen lopen, zou dit beperkt zijn. Want andere diensten zoals 
buskaartjes heeft niks met de gemeente te maken. 

Als het een sluitende business case is, het de gemeente niets kost en ten goede komt van de bewoners, 
dan wil de gemeente wel toetreden. Het feit dat het risico 0% is, is volgens de wethouder niet terug te 
vinden in de business case. 

Vraag vanuit rusthuis voor zebrapad 

Het rusthuis is nu naast Peter V., nu ook vragen partij. Doch de stelling van de gemeente blijft ongewijzigd, 
zijnde 

- zebrapaden worden enkel maar geplaatst bij plaatsen waar er heel veel wordt overgestoken 
- zebrapaden worden niet geplaatst binnen de zone 30 
- zebrapaden creëren schijnveiligheid, de meeste gevallen van voetgangers gebeuren trouwens op 

zebrapaden 
Als dorpsraad zullen wij antwoorden met de standpunt van de gemeente. 



 

Stichting Dorpsraad Westdorpe 
Vergadering van 26 mei 2015 
Notulen 

8/11 

 

Postkaarten Westdorpe, het warmste dorp van Nederland terugkopen 

De vraag is gesteld vanuit Westdorpe, het warmste dorp van Nederland (die de kaartjes heeft ontworpen) 
of ze teruggekocht mogen worden. De dorpsraad vindt dit op zich niet nodig, maar gaat hier wel mee 
akkoord. 

11 – Rondvraag 
Stoep aan rijwielhandel 

Waar de kerstboom staat op Westdorpe bij rijwielhandel Spuesens, zit een hobbel van 20 cm. Dit is waar 
vroeger het bezinepomp heeft gestaan. 

ACTIE 33 Cees neemt dit op. 

Concordia en spelende kinderen 

Het is nog steeds de bedoeling dat de Concordia op termijn wordt afgebroken. Doch zijn er heel wat 
spelende kinderen gemeld, die ook op het dak kruipen. Dit was trouwens een punt dat de dorpsraad reeds 
eerder had doorgegeven aan Cees. Een oplossing vandaag kan zijn om de vluchttrap achteraan weg te 
halen, waardoor kinderen niet meer op het dak kunnen. 

ACTIE 34 Cees neemt dit op. 

BMX baan 

Er wordt de vraag gesteld hoe het zit met de BMX baan van de kinderen, waarnaar eerder al is gevraagd. 
Fabrice legt uit dat hij hierover al meermaals is aangesproken en steeds hetzelfde verhaal verteld: ze 
dienen een plan te maken (ondersteund door hun ouders) van wat ze willen en hoe ze dit zien te 
onderhouden, de dorpsraad wil gerust bijsturen om haalbarheid te verhogen en wordt dan voorgelegd aan 
de gemeente. Doch, er komt niks. Volgens sommigen kan je zoiets niet verwachten van die kinderen. Het 
feit dat er een put is, en dus gevaarlijk voor wandelaars, vraagt misschien meer tussenkomst van de 
gemeente, maar dat wordt niet nodig geacht. Het zijn kinderen, ze moeten buiten kunnen spelen, en dat is 
beter dan steeds achter de PC of tablet te zitten. Er zijn trouwens al meldingen geweest dat het bosje van 
de jonge BMX’ers is en dat wandelaars daar niet hoeven te zijn, maar ook dit lijkt geen reden om tussen te 
komen. 

Stefan stopt met de dorpsraad 

Derek-Jan merkt op dat sinds dat Stefan uit de dorpsraad is gestapt de Facebookpagina veel minder actief 
is geworden. Fabrice geeft aan dat de tijd, moeite en inspanningen dat Stefan investeerde in de 
Facebookpagina, niet te onderschatten was. 

12 – Afronding 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de medewerking. 
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Bijlage 1 – Brief van de Gemeente zoals overlopen door dhr Marinissen 

 

Dierenweide Westdorpe 
 
Naar aanleiding van klachten van bewoners over de speelplaats (verouderd en bevuild door 
vogeluitwerpselen) hebben we in 2014 een plan van aanpak opgesteld. We wi lden tevens de 
dierenweide opknappen/renoveren. 
 
Doel van de aanpak: 
De speeltuin veilig en schoon maken/vernieuwen 
De bestrating en omheining opknappen 
De dierenweide schoonmaken en renoveren 
Overlast van voederen voorkomen 
 
Wat is er al gedaan: 
1. De oude omheining naast de speeltuin is vernieuw en in een rechte lijn gezet 
2. De kinderkopjesbestrating is vervangen door gras 
3. De speeltuin is vernieuwd 
4. Alle overbodige bestrating, bakken, tonnen, afval, hout, ijzeren platen, dierenhokjes en gaas zijn 

afgevoerd. 
5. De dode boom is afgezaagd en afgevoerd 
6. De beschadigde en rotte tuinbank naast het voetpad vernieuwd 
7. Betonblokken ingegraven als klimplaats voor geiten 
 
Wat moet er nog gebeuren: 
1. Het houten dierenverblijf vernieuwen of repareren 
2. Het oude kippenhok afvoeren (is niet meer nodig) 
3. Een waterput maken (drinkplaats voor dieren en afvoer water van het gebouw) 
4. Nog een tweede klimplaats voor geiten aanleggen (gelijktijdig met de aanleg waterput) 
5. Scheiding aanbrengen in dierenweide zodat om beurten beweiden mogelijk is.  
6. De aangevreten populieren (5 stuks) vervangen door lage sierkersbomen.  
 
Dierenbestand 
Het dierenbestand in deze dierenweide was veel te groot voor de oppervlakte. Met name de grote 
dieren zorgden voor overlast en schade in de weide. De lama knaagt aan bomen en het dierenverblijf, 
de varkens woelden de grond om en veroorzaakten modder, de vele vogels/kippen en andere dieren 
werden buiten gevoerd waadoor er veel overlast van andere vogels ontstond. Er waren ook veel 
konijnen die voor overlast zorgden buiten de weide (tuinen van omwonenden). Daarnaast waren er 
veel teveel kippen/hanen, ganzen, eenden, geiten en schapen. 
 
Wat is er al gedaan: 
In mei 2014 zijn 10 dwergschapen verkocht aan Jan Wijnker, Noordermeer 13 in Zuidermeer.  
Daarna zijn alle aanwezige konijnen gevangen en afgevoerd in kratten. De konijnen zijn bijna allemaal 
herplaatst en uitgedeeld aan particulieren (o.a. kinderen van medewerkers, een kind in Westdorpe, 
etc.). Enkele konijnen zijn tijdens het vangen overleden. Deze beesten waren wellicht  ook ziek/zwak. 
Deze zijn in een jute zak afgevoerd. 
Een aantal ganzen zijn gevangen en herplaatst bij een boerderij in de omgeving Koewacht. Een aantal 
hanen en kippen (totaal ca. 50 stuks) zijn gevangen en herplaatst of geslacht. Veel kippen/hanen 
waren kreupel, kaal en ongezond.  
Een van de varkens is na diverse oproepen (o.a. op Prikbord van Zeelandnet en een oproep namens de 
dorpsraad) herplaatst bij een particulier in Goes. Voor de andere twee varkens kon geen ander adres 
worden gevonden. 
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Het leek eerst of iemand ze bij de dierenweide in Clinge (van De Sterre) kon afzetten, maar daar 
konden op het laatste ogenblik toch niet terecht. Vervolgens zijn deze afgevoerd door slager Luc de 
Smet in Koewacht. Omdat varkens zich moeilijk laten vangen is besloten een van de dieren met een 
touw om zijn achterpoot in de trailer te krijgen (dit is een normale manier bij het transporteren van 
varkens). Een varken laat zich immers moeilijk sturen. De twee varkens zijn in de trailer van een 
oormerk voorzien door een van onze medewerkers en daarna levend naar de slachterij afgevoerd. Voor 
de Lama en de struisvogel (emoe) is alternatieve huisvesting gevonden bij een zorgboerderij op de 
Veluwe. Deze zijn nog niet afgevoerd omdat er commotie is ontstaan in het dorp. 
 
Voorstel: 
 
Het aantal dieren beperken tot maximaal: 
6 schapen 
5 geiten 
3 ganzen 
10 eenden 
13 kippen en 2 hanen 
1 emoe (struisvogel) 
 
1. De dieren zullen voortaan binnen worden gevoerd (geen vogeloverlast meer).  
2. De hokken worden gestrooid met stro (geen houtsnippers). 
3. Elk jaar in november zullen de aantallen dieren worden teruggebracht op de bovenstaande 

aantallen. 
4. Er zal niet worden gefokt met de dieren 
5. Als het gras te lang groeit 1maal per jaar maaien. 
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Bijlage 2 – Foto’s over beschadigingen, gerefereerd door dhr Marinissen 
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Wat is buurtbemiddeling? 

 

Buren helpen buren. 

 

Bewoners bemiddelen bij burenruzies 

 



Waarom buurtbemiddeling ? 

 

 
 
 

 Buurtbemiddeling draagt bij aan  

 burgerparticipatie. 

 

 Burgers hebben plichten en rechten 

 tegenover elkaar.  

 

 Alles  wat opgelost kan worden met een  goed  

 gesprek behoort tot de verantwoordelijkheid  van 

 de burger !!!!! 



Organisatie buurtbemiddeling 

• Gemeente, woningcorporaties en politie  

   maken afspraken over financiering en uitvoering  

 

• Projectleider coördineert het project  

• Vrijwilligers doen de bemiddelingen 

 

• Woningcorporaties, gemeente en politie wijzen 

door naar buurtbemiddeling en buren melden zelf. 



Belangrijk 

• Voor en door bewoners  

• Eigen verantwoordelijkheid 

• Vrijwillige basis 

• Buurtbemiddeling werkt strikt vertrouwelijk 

• Buurtbemiddeling is gratis  

• Netwerk van actieve verwijzers 

 

 

 

 

 

 



Welke conflicten bemiddelbaar? 

• Geluidsoverlast 

• Rommel in trappenhuis of plantsoen 

• Overhangende takken 

• Erfafscheiding  

• Pesterijen  

• Stankoverlast  

• Overlast van huisdieren 

• Parkeeroverlast 

 



Welke conflicten zijn niet bemiddelbaar? 

 

 

 

• Binnen gezin of relatie 

• Verticale conflicten (bijv. met verhuurder) 

• Bij slepende, uitgekauwde conflicten  

          Soms het proberen waard 

 



Bemiddelingen met speciale aandacht  

• Overlast door drugs, alcohol of geweld 

         met inzet en ondersteuning van hulpverlening   

• Eén van de partijen psychisch in de war is 

           met inzet en ondersteuning hulpverlening 

• Als één van de partijen in een rechtsprocedure is. 

    Wordt steeds vaker bemiddeld met medewerking OM die dan 

    de procedure schorst 

      

 



Positieve neveneffecten 

•Preventie van criminaliteit 

•Vermindering van de werklast van 

hulpverleners 

•Bevorder van een veilige en leefbare 

woonomgeving 

•Zelfredzaamheid van de bewoners   



Dus bij: 

• Geluidsoverlast 

• Rommel in trappenhuis of plantsoen 

• Overhangende takken 

• Erfafscheiding  

• Pesterijen  

• Stankoverlast  

• Overlast van huisdieren 

• Parkeeroverlast 

 

    Contact opnemen met buurtbemiddeling. Alles wat met 

ondersteuning van derden weer bespreekbaar kan worden 

gemaakt  draagt bij aan een betere verstandhouding en dus aan 

een grotere leefbaarheid van de buurt. 



 

Cijfers 
  

• Gemiddeld 100 aanmeldingen per project per jaar. 

  

• Gemiddeld tussen 65% en 70% van de 

bemiddelingszaken succesvol afgerond 

 

• Terneuzen 2014 116 zaken 78% succesvol bemiddeld 

 



Andere mogelijke diensten vanuit 

buurtbemiddeling 

• Coaching van buren 

• Pendelbemiddeling 

• Groepsbemiddeling 

• Jongerenbuurtbemiddeling 



 

Cijfers 
  

• Gemiddeld 100 aanmeldingen  per jaar  

 

• Succes 78 % lost op of verbeterd.  

 



Hoe werkt buurtbemiddeling? 

• Iemand meldt probleem zelf of via instantie. 

• Coördinator bekijkt de melding en wijst twee 

bemiddelaars aan. 

• Deze maken afspraak met melder en gaan luisteren. 

• Benaderen zonder afspraak buur om ook die kant 

van het verhaal te horen. 

• Vaak is dit al voldoende. 

• Eventueel wordt bemiddelingsgesprek geregeld op 

neutraal terrein 

• Altijd nazorg na 4 tot 6 weken.   



Meer informatie? 

 

 

 

 
 

www.hetccv.nl/buurtbemiddeling 



Buurtbemiddelaar worden?  

• Wilt u bijdragen aan de leefbaarheid in Terneuzen, vindt u het leuk om meer 

te weten te komen over communicatie en  

• bent u ouder dan 21 jaar; 

• bij voorkeur inwoner van de gemeente Terneuzen; 

• kunt u goed luisteren; 

• heeft  u een neutrale en onpartijdige houding; 

• benadert u mensen op een open en positieve manier; 

• dringt u uw eigen waarden en normen niet op; 

• staat u open voor en respecteert mensen uit andere culturen en 

• vindt  u het interessant  om de gecertificeerde training te volgen? 

 

Meldt u dan aan als buurtbemiddelaar. Meld je dan aan als buurtbemiddelaar 

coördinator Anja Rijlaarsdam 

06-20260665  e-mail: buurtbemiddeling@terneuzen.nl  

 

 

? 

 





     Meer informatie en tips ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. Problemenmetjeburen.nl  



Participanten  project buurtbemiddeling 




