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Vergadering van 4 september 2017
Goedgekeurde notulen

Goedgekeurde notulen vergadering 4 september 2017
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Uitgenodigden:

1.

Maandag 4 september 2017, 19u30
De Tukker, Westdorpe
Carl de Hulsters , Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin
Cees Wissel en Jack Begijn
Loek DB (De Kirke)

Opening

De vicevoorzitter Carl verwelkomt alle aanwezigen. John Smael is verontschuldigd. Jack Begijn komt iets na
20 uur aan, zoals aangekondigd.

2.

Vragenhalfuurtje

Geen bewoners aanwezig met vragen.

3.

Nieuwe bewonersavond (organisatie)

Praktische punten
Er is beslist om de bezoekers niet te laten aanmelden, om een laagdrempelige avond te hebben. Tijdens de
vergadering waren er 27 verenigingen, ondernemers en organisaties (vanaf nu “organisaties”) aangemeld. De grote
poort van De Kirke zal open staan.

Indeling
Elke “organisatie” krijgt 1 tafel, doch niet alle tafels passen in de box, dus de gehele kerk zal worden gebruikt. Er
worden geen stoelen voorzien, gezien het een marktprincipe is. De toekenning van de tafels zal gebeuren door de
dorpsraad op voorhand. En er zal rekening worden gehouden met wie wel/geen elektra nodig heeft. De tafels zijn
2 meter breed, en rondom de tafel wordt voldoende vrije ruimte voorzien voor de bezoekers (de tafels zijn dus niet
aan elkaar geschakeld).
De parking wordt voorbehouden voor de mensen van de “organisaties”. Zo heeft de brandweer reeds kenbaar
gemaakt een tankautospuit voor de kerk te willen plaatsen voor extra animo. Ook het museum zal open zijn tijdens
deze avond.

Elektra
De “organisaties” zullen op voorhand gevraagd worden of ze elektra nodig hebben. De “organisaties” dienen wel zelf
ook verdeelstekkers mee te brengen, mogelijks dienen 2 tafels 1 stekker te delen, vandaar deze noodzaak.
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Drank
De bezoekers worden onthaald met koffie/thee. Bij binnenkomst krijgen zij, net als de organisaties, 3 bonnetjes,
goed voor consumpties tijdens de avond. De bonnen worden verzorgd door De Kirke. De kost van de drank en de
huur van de zaal wordt bekostigd door de Gemeente Terneuzen.

Opstelling door de organisaties
De Kirke zorgt ervoor dat de tafels en elektravoorzieningen gereed zijn tegen 18u30. Vanaf dan kunnen de
“organisaties” ook binnenkomen om hun tafel verder in te richten en klaar te zetten.

Avondverloop
Tegen 18u30 staan tafels klaar en is elektra voorzien. Vanaf 18u30 kunnen de “organisaties” zich installeren. Om
19u30 gaan de deuren open en worden de bezoekers verwelkomd door de dorpsraad (Stefan en Fabrice doen hierbij
het onthaal en delen bonnetjes uit). Afhankelijk van de toestroom van bezoekers, zal rond 19u45 een korte
toespraak gehouden worden door de voorzitter van de dorpsraad John Smael, gevolgd door onze wethouder Jack
Begijn.

Communicatie naar de bezoekers
Voor de nieuwe inwoners sinds 2014 zal een persoonlijke brief verstuurd worden. De personalisatie bestaat erin dat
het hoofd van de familie een schrijven krijgt in de bus, met daarin een brief opgesteld door de dorpsraad. Hierin
wordt de avond toegelicht, zowel de aanwezigheid van “organisaties” als dat alle bewoners uitgenodigd zijn en dus
ook een kans is om buren te leren kennen. Aan de ommezijde van de brief worden alle “organisaties” opgelijst. Deze
brief zal rond 1 oktober in de brievenbus van de nieuwe bewoners komen.
Er zal ook een algemene communicatie gebeuren naar alle Westdorpenaren via Facebook, flyers en affiches.
Er zullen ook losse brieven ter beschikking gesteld worden van De Kirke, om persoonlijk af te kunnen geven aan
bewoners.

Communicatie naar de “organisaties”
Er wordt zo snel mogelijk (deze week of ten laatste tegen half september) een e-mail gestuurd naar de “organisaties”
om:
-

4.

de besproken praktische punten van hierboven kenbaar te maken
te vragen naar nood aan elektra
te vragen naar eventuele wensen (zonder te garanderen dat alles verwezenlijkt kan worden)
de boodschap te geven dat ook hun de avond kunnen promoten naar Westdorpenaren
de vraag om kort een tekstje te voorzien met complete gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) die dan in
een eenvoudige brochure kan gedrukt worden voor alle aanwezige bezoekers

Vaststellen agenda

Het punt van de organisatie van de bewonersavond wordt naar voorgetrokken.
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5.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het vorige verslag is goedgekeurd mits enkele redactionele opmerkingen.

6.

Actiepuntenlijst

Actiepunt 91– Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders
Dit moet nog steeds verder aangepakt worden.

Actiepunt 94– Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe?
De brief zal worden opgesteld in de komende weken, rekening houdend met de opmerkingen uit de vorige
vergadering (cfr. vergadering van 10-07-2017).

Actiepunt 98– Overleg met Woongoed en Gemeente Terneuzen
Wij dienen een afspraak te regelen met Woongoed, zal weldra gebeuren, zeker met de problematiek in Hoek (cfr. de
media).

Actiepunt 100– Lichtvervuiling vanwege de kassen
De gemeente informeert hoe het zit met de informatiebrochure die gemaakt zou worden, zoals besproken tijdens
een bedrijfsbezoek.

Actiepunt 105 – Draaiboek kerstboomverbranding
Dit zal weldra gebeuren.

Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe
Aangezien Dennis afwezig is, geen nieuws.

Actiepunt 111 – Geluidsarm asfalt
Context is dat initieel afgesproken was dat de viaducten geluidsarm zouden zijn, en volgens de laatste informatie die
we verkrijgen, zou dit niet het geval zijn. Carl en/of Bertus gaan dit verder bekijken, maar allicht weinig kans dat het
er wel nog komt.

Actiepunt 113 – Informeren bij Zeeuws Landschapsbeheer omtrent windmolens
Aangezien Derek-Jan niet aanwezig was, is er geen nieuws. Er wordt een mail gestuurd naar de stand van zaken,
gezien het dringend wordt met het tweede rondetafelgesprek van 12 september.

Actiepunt 114 – Gebrek aan schaduw bij de dierenweide
Vanuit de gemeente wordt niks voorzien, volgens hun is de schaduw van het gebouw voldoende en kunnen ze er
rond lopen. We merken wel op dat het perceel ingedeeld is in 2 delen, en de dieren dus niet zomaar de schaduwkant
van het gebouw kunnen benaderen.

Actiepunt 115 – Surveillance van vrachtwagens op pechstroken
De vraag is doorgestuurd naar Christian (wijkagent), er is echter geen terugkoppeling hiervan. Cees vraagt dit na.

Stichting Dorpsraad Westdorpe

4/ 6

Vergadering van 4 september 2017
Goedgekeurde notulen

Actiepunt 116 – Brief voor nieuwe bewoners
De brief wordt gefinaliseerd (cfr agendapunt “Nieuwe bewonersavond (organisatie)”). Dit punt wordt dus afgesloten.

Actiepunt 117 – Gemeente uitnodigen op bewonersavond
De Gemeente Terneuzen zal niet met een stand aanwezig zijn, doch de wethouder Jack Begijn zal aanwezig zijn.

Actiepunt 118 – Onze verslagen doorsturen naar andere dorpsraden
Fabrice bekijkt nog een eenvoudige oplossing om onze verslagen te delen met andere stads-, wijk- en dorpsraden.

7.

Stand van zaken politie

Er is geen nieuws vanwege de politie.

8.

Stand van zaken Tractaatweg

Er is geen nieuws, behalve dat de werken gestart zijn en dat morgen (dinsdag 05/09) officieel het startschot wordt
gegeven.

9.

Nieuwe bewonersavond (eigen stand)

Ook wij hebben een stand. Aanwezigheid van iedereen is gewenst, doch nog geen bevestiging aangezien velen
afwezig zijn. Omwille van gezondheidsredenen zullen sommigen er mogelijks niet bij zijn.
We zullen materiaal hergebruiken van de kerstmarkt. We willen ook kenbaar maken dat we vrijwilligers zoeken en
ook een secretaris of iemand die een aantal van deze taken kan overnemen.

10. Tweede ronde tafelgesprek inzake de windmolens
We dienen nog aan te geven wie van de dorpsraad aanwezig zal zijn. We merken wel dat er blijkbaar vooral gewerkt
is naar de piste van Westdorpe (Axelse Sassing) en Sas van Gent (Noord en Zuid). Doch, er werd in de eerste ronde
tafelgesprek beloofd dat er nog onderzocht zou worden buiten Westdorpe, en we vragen ons af wat hiervan het
resultaat is. Fabrice zal dit mailen, aangezien we naast de aanmeldingen ook vragen konden doorgeven.
Opmerking is wel dat voor de dorpsraad de vergadering start om 18u00 en voor de Gemeente Terneuzen dit pas
18u30. Mogelijks een vergissing.

11. Afwezigheid secretaris volgende vergadering
De secretaris heeft met het nieuwe schooljaren nieuwe lesdagen, waardoor hij op maandag niet aanwezig kan zijn
op de dorpsraad. Er werd gekozen om de data te behouden en er zal dus iemand gezocht moeten worden om te
notuleren. Eventueel een beurtrol of iemand die zich opgeeft.
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12. Rondvraag
Vrachtwagens buiten Terneuzen
In de media is te lezen dat Sluis en Hulst extra controles gaan doen op geparkeerde vrachtwagens. Vrees is
dus dat Terneuzen (waaronder Westdorpe) nog meer vrachtwagens zullen aantrekken. Bovendien is langs
de R4 in Zelzate ook een extra verbod ingesteld op parkeren van vrachtwagens.
Vrachtwagens aantallen
Carl houdt nu al enkele maanden de cijfers bij. Dit nadat volgens de cijfers genoteerd door een externe
firma in opdracht van de gemeente, bleek dat er hooguit 10 vrachtwagens geparkeerd staan (zie
vergadering 26-05-2017). Ondertussen vragen wij ons af of dat er een nieuwe telling is gebeurd door die
externe firma die onze cijfers bevestigen. Anderzijds stellen wij ook de vraag of met die cijfers nu iets
gedaan wordt, gezien de situatie duidelijk grootser is dan initieel door de gemeente gedacht. ACTIE 119
Cees gaat dit na.
Vergunningsaanvraag door Van Adrichem
Van Adrichem heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding. De gemeente heeft hier toelichting gevraagd
en Van Adrichem wil dit gerust doen, ook in bijzijn van de dorpsraad. We zullen hier weldra een uitnodiging
over ontvangen.
Enquête in Sas van Gent
Deze enquête werd gehouden in het kader van een omgevingsvisie 2019 (dat ondertussen naar 2020 is
verschoven). Dit maakt deel uit van een omgevingsplan en Sas van Gent werd uitgekozen als piloot. Doel is
om dit plan voor geheel Terneuzen te maken.
Er is zeer goede respons geweest op de enquête en de marketing was ook heel goed, doch dit was heel
arbeidsintensief waardoor de gemeente niet zeker weet of dezelfde aanpak gekozen zal worden in de
toekomst voor de andere kernen.
Vandalisme bushokje
Op 12 augustus is het bushokje ter hoogte van Bernhardstraat/Ewoutstraat zwaar vernield. Dit is
ontzettend jammer en een bewijs dat Westdorpe last heeft van hangjongeren. Er wordt vaak gerefereerd
naar Polen, maar dit is zeker niet het geval. Bovendien bleek ook dat er in het dorp dezelfde dag auto’s
werden bekrast en banden lek gelaten. ACTIE 120 Cees gaat dit navragen.
Wat je ook ziet, welke last je ook ondervindt, het is de bedoeling om hiervan melding te maken bij de
politie (kan via internet). Het lijkt precies dat een melding nutteloos is, want er gebeurt niks. Maar niks is
minder waar. Als er geen meldingen zijn, gebeurt officieel niks en is er geen reden om extra te
patrouilleren in ons dorp. Met andere woorden: bij verdachte zaken, of vandalenstreken of anderen: doe
aangifte bij de politie. De link staat ook op onze website: http://www.dorpsraadwestdorpe.nl.

13. In- en uitgaande post
-

E-mail van Zeeland Sugar Terminal om de dorpsraad en een kleine delegatie van bewoners uit te nodigen
voor een bedrijfsbezoek. Dit zou door gaan 2e helft november of december. ACTIE 121 Fabrice neemt

-

hiervoor verder contact op.
Uitnodiging voor een tweede rondetafelgesprek inzake de windmolens op 12 september.
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-

Uitnodiging van de wijkraad binnenstad op 11 september.
Documenten voor de subsidieaanvraag vanuit de Gemeente Terneuzen en ook de bevestiging dat het dossier
in orde is.
Verkeersmailing van de Tractaatweg. Omdat het als dorpsraad moeilijk is om elke communicatie op de
website te zeggen, gaan we 1 algemene communicatie doen waarbij wij de nieuwsbrief en app aanbevelen.

ACTIE 122 Fabrice doet het nodige.
-

Er was een vraag over de vervangen van de kerkramen in De Kirke. De vraag werd doorgestuurd naar het
bestuur van De Kirke.
Volgende week donderdag 14 september is er een bewonersavond inzake de bomen van de Molenstraat. De
dorpsraad is tevens welkom om 19u in Café ’t Oude Raedhuis.
Op zaterdag 7 oktober is er een landelijke dag van de buren. Woongoed plant een activiteit van 10 tot 14u
aan de Singel (Edwindoplein).
Er is een nieuwe app voor de werkzaamheden van de Tractaatweg.

14. Afronding
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn komst.

