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Notulen vergadering 29 juni 2015 
 

Datum: maandag 29 juni 2015, 19u30 
Locatie: Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe 
Aanwezigen: Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Fabrice Lottin, Cees Wissel, Jack Begijn 
Uitgenodigd: Mathy de Clerck (gemeente Terneuzen), Sjoerd Boomsma (Sportvisserij Nederland), Paul 

(ONI) en Rinus (ONI) 
Bewoners: Diana DW 

 

1 – Opening 
Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt Fabrice tijdelijk deze taak over tijdens deze vergadering. Hij 
verwelkomt dan ook alle aanwezigen. Hilde heeft zich verontschuldigd en Derek-Jan zal iets later zijn. 
Er is de vraag gesteld om foto’s te nemen namens Westdorpe, het warmste dorp van Nederland. De 
aanwezigen zijn hiermee akkoord. 

2 – Vragenhalfuurtje 
Truckerstop 

Hoe zit het met de truckerstop aan de kant Terneuzen, kan dit niet in Westdorpe (want via de Sluiskiltunnel 
slaan de truckers het van Terneuzen over), wie is hiervan de opdrachtgever en kan hier geen kans gegeven 
worden aan mensen zonder werk of die langdurig een uitkering hebben en het iets moeilijker hebben om 
in het “normale” werkcircuit te komen. 
De gemeente reageert dat er nu al bepaalde tewerkstelling opgenomen wordt door de gemeente. De 
gemeente weet ook niet of de truckerstop er komt. 
Er wordt door de bewoner geargumenteerd dat de eerstvolgende truckerstop pas richting Kortrijk is op de 
E17. Bovendien argumenteert de gemeente dat er omwille van duurdere benzineprijzen in Nederland niet 
direct interesse is in een truckerstop met tankstation. 
Voorlopig is hier helemaal geen zicht op. 

Snelheid op de Molenstraat 

Er wordt geklaagd dat er in de Molenstraat te snel wordt gereden en of er geen verkeersdrempel geplaatst 
kan worden. De politie controleert in eerste instantie niet, alleen na controles via meetbord wordt 
eventueel gecontroleerd als blijkt dat te hard gereden wordt. De gemeten snelheden wordt met tijdstip 
gemeten, om het beste tijdstip te bepalen wanneer eventuele controles best gebeuren. 
Nu, een verkeersdrempel is niet ideaal, want dit maakt ook veel lawaai, zeker wanneer er een lege 
vrachtwagen over de verkeersdrempel rijdt. 

ACTIE 35 Fabrice gaat na op welke plek in de Molenstraat best gemeten wordt, nadien kunnen metingen 

gebeuren op de aangevraagde plek. 

Extra halte buurtbus 

Er wordt gevraagd of de buurtbussen aan de Kirke zouden kunnen stop, er is hier veel vraag voor. 

ACTIE 36 Fabrice neemt contact op met Connexion om dit na te vragen. 
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Ongeadresseerde reclame (inclusief dat van de Gemeente) 

Er zijn wat vragen hoe het komt dat de gids Terneuzen en andere niet geadresseerde communicaties van 
de gemeente niet bij iedereen wordt bedeeld. De reden is dat de sticker om geen ongeadresseerde 
reclame ook van toepassing is op ongeadresseerde post van de gemeente. 
De ongeadresseerde post van de gemeente hoort ook bij een sticker NEE/NEE. Best zou zijn om eens te 
communiceren wat de betekenis is van de stickers JA/NEE en NEE/NEE. 

ACTIE 37 Fabrice bekijkt of hier een communicatie omtrent mogelijk is. 

Hoge struiken in de Singel 

Aan het laatste stuk met de Singel / Schipholstraat om naar school te gaan staan de struiken zo hoog, dat je 
niks ziet, wat uiterst gevaarlijk is aangezien schoolgaande fietsen hier uitkomen en voor chauffeurs niet 
zichtbaar zijn. 

ACTIE 38 Cees neemt dit op. 

Extra parkeerplaatsen rechtover Hubo 

Rechtover de Hubo (hoek Lindenlaan/Bernardstraat) staat een stuk groen met 2-3 bomen. De vraag van 
een bewoonster is of dit ooit een parkeerplaats kan worden. 
De gemeente gekozen niet te doen omdat de parkeerdruk ter plaatse niet dermate hoog is. 

3 – WK Feedervissen toelichting genomen maatregelen (door 
Mathy de Clerck & Sjoerd Boomsma) 
Algemeen 

Komende week begint het WK Feedervissen in Terneuzen/Westdorpe aan het kanaal Gent/Terneuzen. Aan 
de fietsroute vanaf de brug Sas van Gent tot aan de Autrichehaven. 
Het verkeersbeleid is dermate ingecalculeerd dat er geen problemen worden verwacht. 
De opening van het WK vindt plaats in Terneuzen (Scheldetheater) op donderdag om 18u. De 
prijsuitreiking vindt plaats in Westdorpe. 
De organisatoren heten iedereen welkom en de toegang is gratis. 
De gehele dijk wordt ingedeeld in boxen met om de 20m 6 vissers. De toekenning van de plaatsen gebeurt 
via loting. Er zijn 26 deelnemende landen. 
Van maandag tot vrijdag zijn het de trainingen. Er wordt alleen overdag gevist (tussen 10 en 15u). Wel 
starten de voorbereidingen elke dag al 1,5u op voorhand. Rond 17u is iedereen weg, behalve op zondag 
omwille van de prijsuitreiking. 
Meer informatie over het feedervissen is te vinden op 
http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/wc-feeder-2015. 
Er wordt ook nog getracht om scholen te betrekken, doch met het einde van het schooljaar is niet evident. 
Er worden 10.000 tot 15.000 mensen verwacht.  Bij andere tornooien zelfs 25.000. Natuurlijk ook 
afhankelijk van het weer. Fietsers zijn er ook. Antwerpen ligt niet ver af. 
De organistoren wensen dat we met zijn allen naar een WK kunnen terugkijken waar iedereen van ten 
volle van genoten heeft. Ze wijzen ook op het prachtig contrast langs het kanaal van de de visser ten 
opzichte van een voorbijvarend vrachtschip. Het maakt de visser nietig, wat het beeld uniek maakt. 
Vissport valt onder olympisch gebeuren, waarbij dus de vissers dopingcontrole kunnen ondergaan. Er 
zullen trouwens 2-3 mensen worden uitgehaald voor controle. 

http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/wc-feeder-2015


 

Stichting Dorpsraad Westdorpe 
Vergadering van 29 juni 2015 
Notulen 

3/6 

 

Verkeerssituatie 

Het verkeersplan is alleen voor het weekend van toepassing. Er zal een eenrichtingsverkeer van toepassing 
zijn. Veel parking is er niet, maar er is volop overleg met politie en Infra en organisatoren. Zo kan onder de 
dijk geparkeerd worden, maar langs één zijde. Ook de Kapittelstraat is niet toegankelijk, maar een 
calamiteitenroute. 
Fietsers zijn niet echt gebonden aan de tijdelijke verkeersmaatregelen, behalve dan dat er niet gefietst mag 
worden op de dijk. 
Op de website van de organisatoren staat alles ook duidelijk vermeld (zie 
http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/wc-feeder-2015/location-and-course.html). 
De dorpsraad vraagt wel dat de direct betrokken inwoners via een persoonlijke brief worden geïnformeerd 
van de direct impact qua parkeren en rijden omwille van het evenement. 

Affiche 

Er wordt opgemerkt dat het een beetje jammer is dat Westdorpe zelf niet wordt vermeld op de poster van 
het WK Feedervissen. 

Perskaart 

Westdorpe, het warmste dorp van Nederland, vraagt of ze een perskaart kunnen krijgen, en dat wordt toegestaan. 

4 – Vaststellen agenda 
OK 

5 – Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Tijdens de goedkeuring van dit verslag tijdens de vergadering van 7 september is nog een correctie 
aangemerkt inzake het verslag van 26 mei 2015. Er staat ten onrechte vermeld dat Marijke Hemelsoet iets 
zou hebben gezegd, terwijl ze niet eens aanwezig was (blz. 3). De correcte tekst luidt dan ook als volgt: 

“De konijnen die vorig jaar zijn “herplaatst”, zijn dit niet. Het zou nadien bevestigd zijn dat 
ze zijn geslacht, terwijl de huidige brief terug melding maakt dat ze herplaatst zijn. Wat 
een leugen is, iets dat Saskia sterk betreurt.” 

Het verslag is verder goedgekeurd. 

6 – Stand van zaken Politie 
Geen stand van zaken. 

7 – Stand van zaken Tractaatweg 
Onveranderd. 
Er wordt wel opgemerkt dat in België mogelijks rekeningrijden wordt ingevoerd voor vrachtwagens. Wordt 
hier rekening gehouden met de mogelijke impact op de Tractaatweg. De gemeente neemt dit mee. 

http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/wc-feeder-2015/location-and-course.html
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8 – Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens 

Heel veel vuil hier aan rondpunt aan de Baeckermat. Vermoeden van misbruik door Belgische 
buurtbewoners. Echter niks aan te doen. Truckers hebben geen vuilzakken bij. We weten het niet. 
Verder geen nieuws. 

Actiepunt 4 – Naamgeving viaduct in het kader van Tractaatweg 

De namen zijn bekend, doch de bekendmaking ervan zal nog even op zich laten wachten. Het doel is om de 
namen weldra op een officiële wijze te onthullen. 

Actiepunt 7 – Aanpassingen doorgeven aan Kvk 

Afgesloten, hoeft niet ingeschreven te zijn. Enkel verplicht voor bestuurders. 

Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara 

In te plannen voor na het zomerverlof. 

Actiepunt 23 – Oorzaak spaaklopen kamperplaats 

Afgesloten, dit wordt verder bekeken tussen de gemeente en betrokken bewoner. 

Actiepunt 24 – Plannetje omtrent dorpels 

Foto’s genomen volgens plan en bij realisatie en beheer. Komt op een lijst en moet beoordeeld worden 
volgens criteria. 

Actiepunt 25 – Foto Hilde voor website 

Fabrice stuurt een herinneringsmail naar Hilde. 

Actiepunt 26 – E-mail sturen naar verschillende partijen inzake de problematiek van de parallelweg 

Dit is volgens de gemeente een afgesloten punt. 

Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekader 

Dit dient nog nagevraagd te worden bij Rijkswaterstaat. 

Actiepunt 28 – Afsluiten Kanunnikenpad met paaltjes 

Nog geen eindresultaat. Brief bewoners De Deckerstraat en Schreyboom. Commentaar vanuit de 
Schreyboom en besproken met de bewoners inzake hun gerieven. Wordt verder beoordeeld door de 
gemeente. 

Actiepunt 29 – Groenbordje Reedijk 

Moet nog gebeuren. 

Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet 

Mail verstuurd, nog zonder antwoord. 

Actiepunt 32 – Mogelijkheid tot plaatsen prullenbak aan Edwindoplein 

Cees heeft mail gestuurd naar Gino de Letter en Gerrit Krijger op 28 mei. 
Woongoed is eigenaar, zij moeten ervoor zorgen (Johnny Van Aerde). Zij nemen dit op. Zij zetten de 
prullenbakken en de gemeente ledigt ze. 
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Actiepunt 33 – Weghalen hobbel op stoep aan rijwielhandel 

Is al gebeurd, met dank aan Bertus. 

Actiepunt 34 – Weghalen vluchttrap aan de Concordia 

Er zijn 2 trappen, brandtrap aan de zijkant (nooduitgang van het gebouw). Stenen trap aan de achterkant 
onderdeel van het gebouw. 
De trap wordt niet weggehaald. De gemeente zal hier niks doen. 
Het pand is te koop (met gebouw of gesloopt voor de grond). 

9 – Website/Facebook 
Er is interesse van Hilde om de Facebookpagina te doen, maar niet alleen. Voorlopig is het de bedoeling 
om de website te koppelen met Facebook zodanig dat de website geminimaliseerd kan worden tot 
contactpunt. 
Zoals het nu is vindt de dorpsraad het goed. 

10 – In- en uitgaande post 
E-mails van Edger Erkel over Service Corner (pilot) 

Een pilot naar aanleiding van het verdwijnen van de geldautomaten in Zeeuws-Vlaanderen heeft 3 gaten 
erkend: Grauw, Volgelwaarde en Biervliet. In Grauw is een geldautomaat van ABN Amro bijgekomen, in 
Vogelwaarde en Biervliet gebeurt dit via de geldservice via de Attent winkel. Er blijken geldtekorten te zijn, 
waarvan ING niet op de hoogte was. Ook Westdorpe en Philippine zouden erkend kunnen worden als 
gaten. Ondertussen is de problematiek van onvoldoende gelden in de Attent winkel van Westdorpe 
aangekaart. 
Ook was er nog een brief inzake subsidies waarover Jos de wethouders nog over bellen. Het is nog wachten 
op feedback van Edgar. 
Voor de gemeente Terneuzen is het nog altijd een NEE op het project. Hulst heeft intentie wel getekend. 
Omdat eerste jaar kost het niks. Indien service corner weghalen omdat niet rendabel, dan krijg je veel 
kritiek als gemeente. 

Samenvatting overleg en presentatie van 15 juni inzake bestemmingsplan plus 

Er is een tweede vergadering geweest, dat eigenlijk een herhaling was van de voorgaande vergadering. In 
oktober wordt terug samengezeten. 

Indienen subsidieverantwoording 2014 - subsidieaanvraag 2016 

Brief ontvangen voor het invullen van documenten voor de aanvraag van subsidies voor 2016. 
Normaal ieder jaar. Sarissa vult dit in. Het is een vast bedrag en een aantal cent per inwoner. 

11 – Rondvraag 
Campagnemateriaal snelheid 

Er is in de media te lezen dat gratis campagnemateriaal besteld kan worden om mensen aan te sporen zich 
aan de zone 30 te houden. We kunnen hier aan mee doen. Voor het ophangen van banners zullen we wel 
de toestemming van Cees nodig hebben. 
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ACTIE 39 Fabrice kijkt of er nog materiaal beschikbaar is en neemt contact op met Cees om te zien of 

banners uitgehangen mogen worden. 

Ledenwerving 

Er zal een nieuwe oproep gelanceerd worden voor de dorpsraad. Zelfde principe als vorige keer. 
Inschrijvingen zijn dan mogelijk tot en met maandag 7 september. Diane is kandidate. 

ACTIE 40 Fabrice bekijkt om het zelfde te doen qua publiciteit als vorige keer. 

Helpende hand 

Hilde heeft een pagina gemaakt om je buren te helpen. Gaat het over knutselen of jongeren die een centje 
bij willen verdienen door de hond uit te laten, of boodschappen te doen voor de buren. Het kan allemaal. 
Hilde vraagt of via de dorpsraad hiervoor reclame kan gemaakt worden, doch wensen we dit eerst 
concreet te zien. We kijken uit naar een link van Hilde. 

11 – Afronding 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de medewerking. 
 


