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Vergadering van 30 november 2015
Notulen (goedgekeurd op 25 januari 2016)

Goedgekeurde notulen vergadering 30 november 2015
Datum:
maandag 30 november, 19u30
Locatie:
De Tukker, Westdorpe
Aanwezigen: Bertus Franse, Sarissa Capello, Derek-Jan Franse, Hilde Van Houwenis, Christian Wisse,
Fabrice Lottin
Bewoners:
Wendy S, Dennis D, Carl dH, Stefan J

1 – Opening
De voorzitter Bertus verwelkomt alle aanwezigen. Jack Begijn heeft zich verontschuldigd omwille van een
fractievergadering.
Westdorpe, het warmste dorp van Nederland heeft gevraagd om foto’s te mogen trekken, wat is
toegestaan.

2 – Vragenhalfuurtje
Lichtjesstoet
Alles is geregeld. Vanaf 10u wordt de kerstboom verwacht.
Er wordt gemeld dat de verkeersregelaars geen algemeen aanspreekpunt hebben.
Onveilige situatie op hoek Graafjansdijk en Lindelaan
Via Facebook meldt Marina de Groene dat de bocht van de Graafjansdijk A met de Lindenlaan niet veilig is
omwille van het moeilijke zicht, zeker als er bedrijfswagens zijn geparkeerd.
Enkele van de volgende foto’s pogen te visualiseren wat het probleem is.

ACTIE 49 Cees neemt dit mee voor de vergadering “gemeentelijke verkeersoverleg” van begin januari. Hij
zal hierbij ook de foto’s gebruiken als input. Fabrice informeert Marina over deze beslissing.
Vallende bladeren in het dorp
Gezien de getijden van het jaar vallen er heel wat bladeren in het dorp. Dit vormt op sommige punten voor
spekgladde en dus onveilige situaties, zoals aan de bushalte in de Bernhardstraat. Marina is geïnformeerd
om hiervoor een MOR in te vullen, wat ze ook heeft gedaan, en wat ook is gebeurd.
Enkele foto’s
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Cees bevestigt dat dit een tijdelijke aangelegenheid op basis van de MOR die binnenkomen. Doch, het is
heel moeilijk om dit preventief te doen, vooral dat als er bladeren beginnen vallen, deze dan ook massaal
en over de gehele gemeente Terneuzen vallen.
Niet ontvangen flyer voor oproep nieuwe leden
Er zijn heel wat klachten binnengekomen dat niet iedereen de flyer heeft ontvangen, zo zijn er 6 specifieke
adressen opgesomd, waarvan een groot gedeelte van de Graafjansdijk A.
De bedoeling is dat weldegelijk elke woning een flyer heeft ontvangen, doch het is niet uit te sluiten dat er
menselijk fouten kunnen gebeuren waarbij bepaalde straten of bepaalde kanten van een straat werden
vergeten.
Overvolle parkings en overnachtingen op pechstroken
Elke week staat de parking aan de grens volledig vol met vrachtwagens, de chauffeurs overnachten er een
weekend lang. Al enkele weekends op een rij staan er ook vrachtwagens geparkeerd op de pechstrookjes
naast de Tractaatweg. Dit is volgens een bewoner via Facebook niet de bedoeling... Zeker omdat de
chauffeurs er na vertrek soms afval achter laten. En is er na aanleg van de nieuwe Tractaatweg aan de
grens nog een parking voorzien? Of mogen we binnenkort een overrompeling verwachten op de parking
aan het rond punt aan de Vissersverkorting of hier in ons dorp?
Antwoord van de gemeente is dat het wordt gedoogd zolang ze niet op de weg staan én er geen klachten
zijn.
Inzake de parking aan de grens is dit nog niet gekend, gezien ook het verlengde van de Tractaatweg langs
Belgische kant nog niet is gekend.
Podium zou voor kern Terneuzen zijn
Er is een vraag gekomen inzake het podium als dat het klopt dat de kern Terneuzen voorrang heeft op
Westdorpe.
Antwoord van de gemeente is dat dit podium voor alle kernen is met het principe “wie eerst komt, eerst
maalt”. Doch bepaalde vaste evenementen (zoals de havenfeesten) hebben voorrang, maar deze worden
ook al op voorhand gereserveerd. Voor de rest heeft de kern Terneuzen geen voorrang op andere kernen.

3 – Vaststellen agenda
OK

4 – Goedkeuring verslag vorige vergadering
OK
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5 – Stand van zaken Politie
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Er is wel een plan om een “witte voetjes actie” te houden. Dat is een wit voetje in de wijk om te kijken of
de woningen goed zijn afgesloten, ook elektrische fietsen of scooters. Een bewustwording om alles goed af
te sluiten dus.
Meeste inbraken gebeuren tussen 16 en 19u omdat er dan sowieso veel verkeer is en het zo minder opvalt.
Wel terug meer vuurwerk onder de bruggen. Er wordt gemeld dat er een bootje soms onder de brug staat
op een trailer dat dan geschuurd wordt.

6 – Stand van zaken Tractaatweg
Weinig te melden, nog steeds bezig met het verleggen van de kabels. Er zijn reeds 3 woningen gesloopt
aan de Sassing.

7 – Actiepuntenlijst
Actiepunt 2 – Veel buitenlandse geparkeerde vrachtwagens aan de grens
Is nog steeds lopende. Er komt een kilometerheffing vanaf 3,5 ton komt in België waardoor de drukte op
de Tractaatweg zou verhogen. Met de Sluiskiltunnel is het ondertussen ook al drukker geworden om.
Actiepunt 17 – Bezoek aan Yara
Fabrice zal dit weldra inplannen.
Actiepunt 27 – Prullenbakken aan Sint-Anthoniekade
Mail verstuurd met de besproken locaties. De prullenbakjes staan er nog niet, even informeren.
Actiepunt 29 – Groenbordje Reedijk
Bordje is geplaatst. Doch, nu blijkt dat het bordje eigenlijk op de Graafjansdijk zou moeten staan. Als
tussenoplossing zal het bordje gedraaid worden.
Actiepunt 30 – Staatsbosbeheer contacteren voor prullenbakken in Canisvliet
Het antwoord komt erop neer dat het beleid is dat er geen prullenbakken worden geplaatst uit besparing
en tegen gaan van meer afval, tenzij via een lokale vereniging het onderhoud kan worden gepland.
Het is wel vreemd dat er bankjes zijn om iets te eten, maar dat er niks voorzien is om afval weg te gooien.
Nu, aan de parking van de vrachtwagens aan Canisvliet, vlakbij zijn er prullenbakken die al minstens
wekelijks worden opgeruimd.
Een prullenbak kan geplaatst worden aan de banken aan het begin van Canisvliet (schuin rechtover de
parking, Oostpoortweg). Hilde wil en zal zich hier over ontfermen.
Actiepunt 32 – Mogelijkheid tot plaatsen prullenbak aan Edwindoplein
De prullenbakken zijn besteld.
Actiepunt 36 – Navragen aan Connexion of een extra halte aan de Kirke voor de buurtbus een
mogelijkheid is
Contact opgenomen met Armand om te zien of ondertussen OK.
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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.
Het punt is dat iemand met NEE/NEE ook geen ongeadresseerde post mag krijgen van de gemeente. Doch,
een oplossing kan zijn “Aan de bewoner van dit adres”.
Gemeente communiceert bij verdeling van post dat ook bij NEE/NEE verdeeld moet worden. Punt kan
worden afgesloten.
Actiepunt 40 – Oproep lanceren voor nieuwe kandidaten voor de dorpsraad.
Het persbericht is gemaakt en verspreid.
Actiepunt 44 – Kern met pit, optie van toeristische bordjes
De deadline is verstreken. Doch, het kijken voor de bordjes blijft wel. Het betreft hier bordjes/panelen met
toeristische informatie.
Actiepunt 47 – Tekening van de zendmasten
De tekening is correct.
V-tje is een ANWB wijzer, op 1.7 staat een zendmast en de nieuwe komt er naast.

8 – Rondvraag
Na de aanslagen in Parijs…
De politie vraagt om attent te zijn op mogelijks vreemd gedrag. Bij aarzeling kan dit best gemeld worden bij
de politie.
Lichtjesstoet
Dit is georganiseerd door ’t school. Er wordt opgemerkt dat niet alle kinderen in het dorp in Westdorpe
naar school gaan. Dit ligt echter niet aan de school, maar aan de mensen die naar hier verhuizen en
beslissen om hun kinderen niet naar de school in Westdorpe te brengen. Verder zijn alle kinderen welkom
op de lichtjesstoet.

9 – In- en uitgaande post
Vergaderschema 2016
De voorlopig vooropgestelde data zijn OK voor de leden van de dorpsraad.
Kerstboomverbranding 2016
Vanaf 14u kunnen de kerstbomen afgeleverd worden op het terrein van de scoutings. Hilde zal
randanimatie voorzien en hierover het nodige communiceren als voorbereidingen.

10 –Kerstmarkt van 16/12/2015
Bertus heeft heel veel krantenartikels van de dorpsraad van de voorbije 10 jaar verzameld. Deze zouden
we kunnen exposeren tijdens de kerstmarkt. Kopies van die krantenartikels zouden we dan op een groot
bord plaats, hiervoor dachten we aan recyclage van één van de borden van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen.
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De flyers die huis en huis werden verspreid, hebben we ook liggen in een A4 formaat. Deze kunnen daar
dan zeker gelegd worden.
ACTIES Er zal verdere ook promotiemateriaal gevraagd worden aan Cees, net als plattegronden door
Bertus. Nagaan of we tafel kunnen hebben en de grootte van de stand communiceren gebeurt door
Fabrice. Fabrice neemt contact op met Bianca voor het ophalen van een bord van 200 jaar ZeeuwsVlaanderen.
Qua permanentie wordt volgende minimaal afgesproken, ruimere afwezigheid is uiteraard toegestaan:
14u-16u
Bertus en Hilde
16u-18u
Fabrice en Stefan
18u-21u
Derek-Jan

11 – Kerstboomverbranding van 08/01/2016
Er zal chocomelk worden voorzien, maar geen alcoholische dranken.
Het idee van het weggeefplein zal worden herhaald.
ACTIES Contact opnemen met de scoutings voor het huren van de zaal en het ter beschikking hebben van
materiaal zoals een tafel en elektriciteit.
Er is een idee om de VVV cadeaubonnen te vervangen door cash geld om binnen het dorp een eigen loting
te kunnen organiseren met de kindjes en dit tijdens de kerstboomverbranding zelf waarbij de prijzen
rechtstreeks opgehaald kunnen worden.
ACTIES Bertus vraagt even na dit mogelijks.
De dorpsraad kan eventueel ook een budget voorzien om eigen loterij te doen voor de kinderen.

12 – Aanmeldingen voor nieuwe leden
Er zijn diverse aanmeldingen die we intern hebben besproken.

13 – Finale interne rondvraag
Geen verdere vragen.

14 – Afronding
Bertus bedankt hartelijk de aanwezigen en nog meer de nieuwe potentiële kandidaten voor hun
aanwezigheid.

