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Conceptnotulen

Conceptnotulen vergadering 7 september 2015
Datum:
maandag 7 september 2015, 19u30
Locatie:
De Tukker, Westdorpe
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Hilde Van Houwenis, Jack Begijn, Fabrice
Lottin
Bewoners:
Diana DW

1 – Opening
Cees Wissel heeft zicht verontschuldigd omwille van een andere dorpsraad. Tevens heeft de nieuwe
wijkagent zich verontschuldigd.
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen.

2 – Vragenhalfuurtje
Dit agendapunt is beperkt tot 30 minuten. Bewoners mogen tot 8 uur blijven. We zullen voortaan deze
regel strikt volgen.
Lekkende auto
In de Wilhelminastraat staat vaak een auto die lekt, terwijl de bewoner in de Koninginnestraat woont. De
politie is reeds langs geweest, de eigenaar van de wagen beweert echter dat de auto hersteld is. Doch, de
auto blijft lekken.
We gaan eens gaan kijken en verslag uitbrengen bij de wijkagent.
Struiken tot op straat
In de Ewoutstraat ter hoogte van huisnummer 1 staan de struiken tot op straat, terwijl in de rest van de
straat nog een strook is voorzien tussen de struik en de straat. Het feit dat de strook tot aan straat loopt,
zorgt ervoor dat geparkeerde wagens hierdoor beschadigd worden door uitstekende takken bij het openen
van de deur.
Op onderstaande afbeelding is duidelijk te zien dat de struikstroken verdund zijn, behalve aan het begin
van de straat.
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ACTIE 41 Doorgeven aan Cees.

3 – Vaststellen agenda
OK

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag, datum aanpassen in de kop.
Actiepunt 4: de namen van de nieuwe viaducten mogen nog niet gecommuniceerd worden. Dit zal in de
toekomst nog gecommuniceerd worden op een officiële wijze.
Opmerking in het verslag van 26 mei 2015, waarbij ten onrechte vermeld staat dat Marijke Hemelsoet iets
zou hebben gezegd, terwijl ze niet eens aanwezig was (blz. 3). Correctie van de tekst is:
“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.”
Dit zal nog opgenomen worden in het verslag van 29 juni.
De organisatie van het WK Feedervissen maakt de complimenten naar de bewoners van
Westdorpe.

5 – Stand van zaken Politie
We hebben een nieuwe wijkagent. Christian Wisse. Hij kon vandaag niet aanwezig zijn, maar kijkt uit om
ons te leren kennen in de volgende dorpsraad.
We zullen een bedankingsmail sturen naar Mireille.
ACTIE 42 Fabrice stuurt een bedankingsmail namens de dorpsraad.

6 – Stand van zaken Tractaatweg
Cees liet ons weten dat er nog steeds besprekingen lopen met de grondeigenaren. Binnenkort wordt
gestart met het omleggen van kabels en leidingen. En omstreeks half september zal worden gestart met de
sloop van de leegstaande panden die in het werkgebied staan.
Verder laat Jack weten dat de Tractaatweg volledig los staat van de Sloeweg, en dat er dus geen impact
hiervan wordt verwacht.

7 – Actiepuntenlijst
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens
Eind september zal er weer overleg plaatsvinden tussen Provincie, Zeeland Seaports en de gemeenten
Hulst, Terneuzen en Sluis.
Er staan naast toiletten ook een grote container aan de grens.
Actiepunt 3 – Landbouwvoertuigen veel te groot voor Graafjansdijk en weggetjes
Er is voorlopig geen oplossing en er komt geen parallelweg langs de Tractaatweg.
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Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara
Fabrice zal dit weldra inplannen.
Actiepunt 25 – Foto Hilde voor website
Foto is ondertussen opgestuurd en kan als dusdanig opgeladen worden op de website.
Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekader
Dit dient nog nagevraagd te worden bij Rijkswaterstaat.
Actiepunt 28 – Afsluiten Kanunnikenpad met paaltjes
Nadat de gemeente Terneuzen hier bezwaren over heeft ontvangen, van bewoners aan de Schreyboom,
heeft er een gesprek plaatsgevonden met de bezwaarmakers. Uiteindelijk is gekozen om de doorgang open
te laten. Alle bewoners van de Deckerstraat en de Schreyboom zijn geïnformeerd per brief. De uitvoering
volgt binnenkort.
Actiepunt 29 – Groenbordje Reedijk
Moet nog gebeuren. Dat bordje is verdwenen met de vernieuwing van de straat. Aangezien de bordjes van
de gemeente blijken te zijn, zal dit toch nagevraagd worden bij Cees.
Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet
Mail verstuurd, nog zonder antwoord.
De hangjongeren die in Canisvliet zijn opgepakt, zitten nu onder brug. Camperen in Canisvliet is toegestaan
voor doortrekkers.
Actiepunt 32 – Mogelijkheid tot plaatsen prullenbak aan Edwindoplein
De melding is doorgezonden naar John van Aerde (Woongoed). De prullenbakken zijn besteld. Na
ontvangst worden ze zo spoedig mogelijk geplaatst.
Actiepunt 35 – Nagaan op welke plek in de Molenstraat best wordt gemeten, en nadien kunnen
snelheidsmetingen gebeuren.
Moet nog gebeuren.
Actiepunt 36 – Navragen aan Connexion of een extra halte aan de Kirke voor de buurtbus een
mogelijkheid is
Moet nog gebeuren.
Actiepunt 37 – Communicatie over ongeadresseerde reclame en impact hiervan door de stickers JA/NEE
en NEE/NEE
Jack Begijn geeft dit door dat de logica van de JA/NEE en NEE/NEE stickers misschien aangepakt moet
worden inzake niet geadresseerde post van de Gemeente Terneuzen uit.
Actiepunt 38 – De struiken aan de Singel (ter hoogte van gras aan Schipholstraat) staan veel te hoog.
De melding naar het team Groen is verzonden. BTL gaat binnenkort de beplanting verlagen.
Actiepunt 39 – Nagaan of er nog campagnemateriaal beschikbaarheid is voor niet te snel te rijden en
checken met Cees of banners bij het binnenrijden van het dorp opgehangen kunnen/mogen worden.
Na de vergadering is dit gecheckt en bleek alles uitgeput te zijn. Weldra kunnen we dit terug opnemen.
Inzake grote banners zal eerst gevraagd worden aan Cees of ze überhaupt geplaatst kunnen worden,
anders heeft het allicht geen nut deze te bestellen.
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Actiepunt 40 – Oproep lanceren voor nieuwe kandidaten voor de dorpsraad.
We zullen in eerste instantie een oproep doen via de kranten door een persbericht te schrijven. Zo hopen
we meer bewoners te bereiken, aangezien niet iedereen over Facebook beschikt.

8 – In- en uitgaande post
Uitnodiging van Eefje de Hulster voor mogelijke deelname aan de kerstmarkt (20/08/2015)
Op woensdag 16 december 2015 organiseert de oudervereniging van basisschool de Kreeke opnieuw een
kerstmarkt in Farmwood. Ze willen er graag een groot evenement voor het hele dorp van maken en roepen
dus middenstanders, ondernemers, kunstenaars en verenigingen op om deel te nemen aan deze
kerstmarkt. Een kraam kan gehuurd worden en kost 20 euro.
Ze zoeken tevens bedrijven die financiële steun willen geven of prijzen ter beschikking willen stellen.
Als dorpsraad zullen wij een standje hebben om onze dorpsraad in de kijker te zetten en ook als manier om
aan ledenwerving te doen.
ACTIE 43 Fabrice bevestigt onze aanwezigheid en dat we graag een kraam huren.
Nieuwe wijkagent (26/08/2015)
Onze wijkagent vertrekt en meldt dat Christian Wisse haar zal vervangen.
Kern met Pit (03/09/2015)
Hebben jullie mooie ideeën voor je buurt, stad of wijk? Doe dan mee met Kern met Pit, een wedstrijd waar
burgerinitiatieven gerealiseerd gaan worden. Via de wedstrijd van Kern met Pit kun je met jouw
burgerinitiatief aan de slag om een idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste
ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Doel bereikt? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én
duizend euro! Inschrijven (voor het jaar 2016) kan tot en met 31 oktober 2015
Het geld dient eerst uitgegeven te worden, en als ze het goed vinden, krijgen we het geld terug. Afwachten
wat eventueel mogelijk is. Misschien ideeën opdoen van andere kernen.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland plaatst borden met toeristische informatie over de omgeving.
ACTIE 44 Derek-Jan zal dit bekijken. Contactpersoon bij de gemeente Bea Tolboom.
B.tolboom@terneuzen.nl.
Subsidieaanvraag
Het formulier was moeilijk te vinden, maar het is uiteindelijk gelukt. Voor 2016 is er 750 euro toegekend,
bepaald volgens een vast bedrag + aantal cent per inwoner.
Jack laat nog weten dat vanaf 2017 de subsidiebeschikkingen worden herbekeken.

9 – Rondvraag
Lekke band
Er staat al heel lang een auto op dezelfde plaats met een lekke band. Derek-Jan bekijkt dit even.
Bankje / binnenkant kreek / achterkant kreek
Deze bank is kapot. MOR melding van maken. Dit is tijdens de dorpsraad door Derek-Jan ingevoerd.
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Paarden aan de hoek aan de brug
Aan de rotonde blijft het een vuile boel, het wordt zelfs erger. Het paard staat ondertussen ook op de
verkaveling in de Visserverkorting, wat uiteindelijk gemeentelijke grond is. Jack stelt voor om hier terug
melding van te maken bij Cees.
ACTIE 45 Melding maken aan Cees inzake de wei van het paard dat vuil is en dat het paard ondertussen
andere oorden heeft opgezocht binnen de gemeentelijke gronden.
Voorzitter / Secretaris
Bertus kondigt aan dat hij in december definitief stopt met de dorpsraad. Ook Fabrice geeft aan dit jaar te
stoppen als secretaris.

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

