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Notulen

Notulen vergadering 19 oktober 2015
Datum:
maandag 19 oktober2015, 19u30
Locatie:
Café ’t Oude Raedhuis, Westdorpe
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Hilde Van Houwenis, Christian Wisse,
Fabrice Lottin
Bewoners:
Wendy S.

1 – Opening
Jack Begijn is verontschuldigd omwille van andere verplichtingen.
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen en in het bijzonder onze wijkagent. Hij woont in
Terneuzen. Apprecieert duidelijke en eerlijke communicatie.

2 – Vragenhalfuurtje
Lichtjesstoet en kerstboom in centrum op 11/12/2015
Wendy vraagt of de dorpsraad zoals vorig jaar terug kan meewerken aan de lichtjesstoet.
Bertus wil alvast helpen met kerstboomverlichting en afbreken.
Ook is er de vraag of de dorpsraad terug kan sponsoren. De dorpsraad wil terug sponsoren zoals vorig jaar.
Stefan (Westdorpe, het warmste dorp van Nederland) wil gerust helpen met de poster. Vraag is om poster
wat gelijk te houden als herkenningspunt.

3 – Vaststellen agenda
OK

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering
OK, na overlopen van het gehele verslag.

5 – Stand van zaken Politie
Er zijn 4 inbraken geweest in garageboxen. Ook in heel Zeeland zijn de inbraken gestegen, behalve in
Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn wel iets meer vernielingen en enkele burenruzies. Niks bijzonders dus te
melden.
In Zeeuws-Vlaanderen komt er ook een Facebookpagina met feiten van de politie.

6 – Stand van zaken Tractaatweg
Geen extra nieuws. Over de nieuwe namen is er nog steeds geen nieuws.
Er wordt melding gemaakt dat er hard gereden wordt door tractoren met aanhanger op de Bernardstraat
en de Graafjansdijk B.
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7 – Actiepuntenlijst
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens
Gesprek is niet doorgegaan. Parkings worden nog steeds druk gebruikt. Er is nu overleg met Gent om
parking voor de buitenlandse chauffeurs. Er is in Westdorpe zelf geen last qua geluid of andere.
Er wordt wel afval achtergelaten. Er liggen regelmatig vuilniszakken, maar deze zouden niet van de
chauffeurs zijn.
Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara
Fabrice zal dit weldra inplannen.
Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade
Exacte gewenste locaties gewenst! Onder de brug en bij aanvang fietspad op Sint-Anthoniekade.
Actiepunt 29 – Groenbordje Reedijk
Bordje is besteld.
Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet
Mail verstuurd, nog zonder antwoord. De hangjongeren zijn niet meer gezien onder de brug. Het waren er
niet veel, maar wel op en af van Belgische en Nederlandse jongeren. Er zijn een avond eens schoten
gehoord, sindsdien zijn ze verdwenen. Niemand heeft toen gebeld. Politie raadt aan om bij schoten echt
wel te bellen naar 112.
Actiepunt 32 – Mogelijkheid tot plaatsen prullenbak aan Edwindoplein
De prullenbakken zijn besteld.
Actiepunt 35 – Nagaan op welke plek in de Molenstraat best wordt gemeten, en nadien kunnen
snelheidsmetingen gebeuren.
Plaatsen ter meting zijn doorgegeven en ondertussen zijn de metingen gebeurd. 46 km / uur volgens het
V85 gemiddelde. Binnenkort wordt er gecontroleerd. Fabrice is blij dat de metingen het gevoel van de
bewoners bevestigen, ook al is de mening verdeeld dat dit gemiddelde volgens sommigen OK zijn
aangezien vroeger ook 50 mocht worden gereden, terwijl anderen aangeven dat dit een gemiddelde is en
dus veel te snel.
Actiepunt 36 – Navragen aan Connexion of een extra halte aan de Kirke voor de buurtbus een
mogelijkheid is
Aanvraag doorgegeven via de website, echter geen antwoord gekregen. Moet eens terug contact
opnemen.
Actiepunt 37 – Communicatie over ongeadresseerde reclame en impact hiervan door de stickers JA/NEE
en NEE/NEE
Wegens afwezigheid van Jack, hier geen nieuws over.
Actiepunt 38 – De struiken aan de Singel (ter hoogte van gras aan Schipholstraat) staan veel te hoog.
Enkele dagen na de vorige dorpsraad volledig weggehaald. Er komt nieuwe beplanting, niet duidelijk wat.
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.
Nog steeds uitverkocht. Mag afgesloten worden, wachten op nieuwe berichtgeving in de pers.
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Actiepunt 40 – Oproep lanceren voor nieuwe kandidaten voor de dorpsraad.
Het concept van het persbericht is goed. Fabrice heeft aan dat dit deze week nog zal vertrekken.
Een idee is om een bericht misschien ook huis aan huis te verdelen aangezien niet iedereen te bereiken is
via internet. De bedoeling is dat dit gebeurt via de gereedschappenbox van de gemeente eens het bericht
(hopelijk) in de kranten heeft gestaan. ACTIE 46 Hiervoor is een nieuw actiepunt aangemaakt.
Actiepunt 41 – Hoek Ewoutstraat / Singel
Dit is de kruising van de straat, en omdat 5 meter uit de hoek niet geparkeerd mag worden is het volgens
de gemeente beter om geen uitstaptegels te leggen.
Actiepunt 43 – Stand tijdens kerstmarkt
Doorgegeven. Bedoeling is dit item op de volgende dorpsraad aan bod komt om verdere te plannen wat
en hoe we het zullen aanpakken.
Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes
Wordt verder opgevolgd. Het plaatsen van borden is sowieso interessant, los van het geld dat je eventueel
krijgt.
Actiepunt 45 – Paard aan rotonde brug Sas van Gent ondertussen op grond van de gemeente
Er zijn afspraken gemaakt met de provincie dat het paard mag staan aan de rotonde, doch dit betekent
niet dat het paard mag staan op gemeentelijke grond, ook al is het om het gras aan de rotonde te laten
groeien. Er is verdeeldheid over het feit dat dit toch niemand stoort. Doch, regels zijn er nu éénmaal en
dienen door iedereen nageleefd te worden, vooral als verschillende mensen binnen het dorp hier last van
onder vinden. En op gemeentelijke grond dient er een vergunning te zijn om een paard te mogen zetten.
Hilde verteld dat aan haar huis ook gras is dat van Rijkswaterstaat is en dat het een hele gedoe is om dit
afgereden te krijgen, doch ondertussen is het probleem aangekaart en opgelost.

8 – Rondvraag
Nieuw pad aan Axelsestraat
Er zijn ‘vragen’ over het nieuwe natuurgebied bij de Axelsestraat. Aan de landbouwsluis, is er een pad met
kiezels (zie luchtfoto van Google Maps):

Er liggen kiezels waardoor rolstoelgebruikers en kinderwagens er niet makkelijk op te rijden zijn. Stelling is
doch dat het deel maakt van een stukje natuur en dat men dus moeilijk kan verwachten dat dit
geasfalteerd wordt.
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Poolse auto
De Poolse auto staat er nog steeds, maar ondertussen zit er een zwart zeil over. Het is een zilverkleurige
grote auto. De auto staat er al een paar maand, netjes in een parkeervak. Het vreemde is wel dat het een
vreemde auto is dat er blijft staan. De band is ondertussen ook lek in de Vlietstraat.
Dorpsraad, activiteiten, weerspiegeling
Hilde vraagt of het niet mogelijk is of de dorpsraad ook eens iets leuk kan organiseren, zoals bijvoorbeeld
met Halloween. Zo wil Hilde bijvoorbeeld een knutselnamiddag organiseren als countryzaal onder de
noemer van de dorpsraad. De algemene visie van de dorpsraad is echter dat zoiets niet bij de taken hoort
van de dorpsraad en er hiervoor andere verenigingen zijn. Bovendien doen we wel iets leuk met de
kerstboom en de kerstboomverbranding, en we helpen ook mee met Westdorpe Schoon!
Fabrice merkt echter op dat door met leuke activiteiten naar buiten te komen de dorpsraad nog
toegankelijker zou worden voor alle bewoners en op deze manier zijn taken nog beter zou kunnen
verwezenlijken. Doch, dit wordt niet weerhouden.
Verder betwijfelt Fabrice of de dorpsraad echt een weerspiegeling is van de bevolking. En hiervoor dienen
de leden niet rasechte Westdorpenaren te zijn. De tijden zijn veranderd en vandaag zijn er heel veel Belgen
in het dorp, dus ook logisch dat er Belgen in de dorpsraad zitten.
Er wordt wel nog aangemerkt dat als er iets is dat de bewoners persoonlijk aangaat, er wel hoge
betrokkenheid is van de bewoners.
Zendmast
De tekening van de zendmast klopt niet. Het is een schets dat niet klopt.
ACTIE 47 Cees vraagt het na.

9 – In- en uitgaande post
Locatie zendmast
Er is geen probleem inzake het plaatsen van de zendmast, juist een opmerking inzake de schets (zie hoger).
Burgerinitiatief
De dorpsraad, net zoals bewoners onderling, kunnen initiatieven ondernemen om woningen mooier,
comfortabeler en energiezuiniger te maken. Zie artikel in bijlage 1.
Er
wordt
opgemerkt
dat
niet
iedereen
zich
isolatie
kan
permitteren.
Doch,
dit staat los van het burgerinitiatief.
De stelling van de dorpsraad is dat zo’n initiatief nemen niet nodig is, aangezien iemand die wil isoleren,
zelf zal informeren wat de voorwaarden zijn en welke subsidies hiervoor verkregen kunnen worden. En
zakelijke mensen kunnen dit eventueel zelf ook organiseren, wat nog beter is aangezien dit hun
broodwinning is.
Vergaderschema 2016
Vergaderen op maandagavonden is een goed moment en de frequentie behouden tot per 1,5 maand is
prima. De eerste vergadering voor 2016 zou vanaf 11/01/2016 kunnen. Het vergaderen op wisselende
locaties is prima en zal behouden blijven.
Kerstboomverbranding 2016
De kerstboomverbranding zal doorgaan op vrijdagavond 8 januari 2016 om 19u. Er moet verzekering
aangevraagd worden en Hilde ziet het zitten om verdere invulling te geven aan de kerstboomverbranding.
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Het feit dat de kerstboomverbranding doorgaat met datum, dient doorgeven te worden aan Cees. Bertus
vraagt de stookvergunning aan.

10 – Burgerinitiatief voor het
energiezuiniger maken van woningen

comfortabeler

en/of

Zie rondvraag.

11 – Vergaderdata 2016
Zie rondvraag.

12 – Finale interne rondvraag
Nieuwe leden
Als een bericht wordt verspreid, zal er geen deadline vermeld worden. Het zal opgesteld worden als een
“reageer nu”.

13 – Afronding
De voorzitter sluit de vergadering af.
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