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Goedgekeurde notulen vergadering 4 december 2017
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Aanwezigen politie:
Aanwezigen bewoners:

Maandag 4 december 2017, 19u30
De Tukker, Westdorpe
Carl de Hulsters, , Sarissa Capello, Stefan Joos, Bertus Fransen, John Smael
Cees Wissel, Jack Begijn
Christian Wisse
Mevr C. Van Bedaf, Dhr L. De Beleir, Mevr. en Dhr. Van de Weer

Vragenhalfuurtje
4 bewoners aanwezig:





Mevr. C. Van Bedaf
Dhr. L. de Beleir;
Mevr. en Dhr. Van De Weer

Kap bomen Molenstraat
Algemeen wordt de kap van de bomenrij als jammer bevonden. Groen is immers iets om zuinig op te zijn.
Verdere vragen:
 Was hiervoor een vergunning?
 Hoe verliep de communicatie?
 Is het mogelijk het rapport in te kijken?
Voor de kap werd een vergunning gevraagd en verkregen door de Gemeente. De reden van de kap was
slechte gezondheidstoestand van de bomen. Bovendien begon dit een risico te vormen. Het rapport van
twee bedrijven ondersteunt deze conclusie. Het rapport is ter inzage in het stadhuis.
Via verschillende kanalen werd de kap aangekondigd (bewonersavond, advertentieblad, dorpsraad, brief).
Vanaf het seizoen het toelaat komt er opnieuw een groene strook met bomen. Er komt geen nieuwe haag.

Bewoner Molenstraat Familie van de Weer
Bij de kap van de bomen in de Molenstraat werd eveneens de voortuin voor het huis gerooid en dit zonder
communicatie. Het stuk grond wordt van de Gemeente Terneuzen gehuurd, maar verder nooit
onderhouden.
Op dit ogenblik is de situatie heel onduidelijk en de bewoners wensen dan ook graag meer klaarheid en dit
voor Kerstmis.
De afspraak is dat de gemeente contact opneemt met de bewoners. De Beheerder van het groen was niet
op de hoogte van de toestand. Steven de Waal is contact bij de Gemeente.

Verdwijnen wandelpad
Het stuk wandelpad werd toegestaan door de vroege eigenaar. Het perceel werd recentelijk verkocht en
de nieuwe eigenaar Dhr. Bonte wenst dit niet meer te doen.
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Ook waren er in het verleden regelmatig baldadigheden en vandalisme.

Evaluatie Bewonersavond
42 deelnemers. Over het algemeen laaiend enthousiaste reacties. 34 deelnemers gingen naar de enquête en 29
vulden het in. 72% is heel tevreden en 28% tevreden. 93% zou opnieuw deelnemen en 7% misschien. 100% vond de
communicatie goed.
Wat zijn de verbeterpunten, en dus ook suggesties voor de toekomst:
-

Geluid (niet goed begrijpbaar / vooraf te testen): 5 deelnemers
Opstelling (te weinig ruimte / te kleine tafels): 3 deelnemers
Onvoldoende verlichting: 2 deelnemers
Timing voor opbouw/afbraak te krap: 1 deelnemer
Opruimen na signaal: 1 deelnemer
Te klein onthaal: 1 deelnemer
Niet alle nieuwkomers ontvingen een uitnodiging: 1 deelnemer (in ’t dorp ook van bewoners)
Alleen plaatselijke ondernemers: 1 deelnemer

Wat ook suggesties zijn:
-

Andere moment (meestal zaterdagmiddag of vrijdagavond): 5 deelnemers
Geen alcohol schenken: 1 deelnemer
Publiekstrekker contacteren: 1 deelnemer
Regionale clubs laten meedenken: 1 deelnemer
Iets vroeger eindigen: 1 deelnemer

Suggesties van Loek is om het onthaal beter te organiseren en als dorpsraad beter herkenbaar te zijn (zoals met een
uniform).

Speelbos









Voorstel tot aanpak door Alexander de Vos
Plan: zie bijlage
Aan te raden valt om contact op te nemen met verschillende partijen:
o Voor mogelijk advies: Brenda de Haan (Gemeente Terneuzen, Natuur En Zo) en Anouk
Pattipeilohij (Boswachter Staatsbosbeheer)
o Voor mogelijke samenwerking: de school, de scouting,…
o Voor communicatie: omwonenden
Nuttig is ook ideeën op doen bij andere reeds bestaande natuurspeeltuinen. Hoe zijn deze
ingericht? Hoe gaan deze om met onderhoud, afval en vandalisme?
Mooi en kunstzinnig voorbeeld is de natuurspeeltuin in Lommel. Hier is een samenwerking met een
kunstenaar.
John zal brief opmaken voor de bewoners.
De bedoeling is een samenkomst te regelen tussen Alex de Vos en de andere betrokken partijen.
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Stand van zaken politie




Wijkagent dhr. Wisse stopt voor Westdorpe en dhr. Jos Van Westen neemt deze taak over.
Opnieuw oproep aan de politie voor opvolging en controle van foutgeparkeerde vrachtwagens
(bijvoorbeeld Ingang Canisvliet)
Is de weg Papeschorremenneken enkel voor vergunningshouders of niet? Neen, enkel de
Gemeenschappelijke weg is voor vergunningshouders. Wel melden dat Papeschorremenneken nu
sterk gebruikt wordt als sluipweg.

Vaststellen Agenda


OK

Vorig verslag


Goedgekeurd, na correcties

Actiepuntenlijst















Punt 91 – Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders: volgend jaar 2018
Punt 94 – Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe?: deze brief is vertrokken.
Wethouder Jack Begijn heeft deze reeds gelezen en dit thema behoort tot zijn bevoegdheden. Het
wordt verder opgevolgd.
Punt 98 – Overleg met Woongoed en Gemeente Terneuzen: in opvolging
Punt 100 – Lichtvervuiling vanwege de kassen:
o Van Adrichem bouwt aan een nieuwe kas. Ook deze kas zal mogen worden verlicht.
Behoort eveneens tot de vergunning en werd aangegeven tijdens de informatie avond
met Van Adrichem.
o Voor de gevraagde informatiefolder werd nog geen tekst aangeleverd. Kan dit verder
worden opgenomen door wethouder Frank van Hulle?
Punt 105 – Draaiboek kerstboomverbranding: Is doorgestuurd. Is OK.
Punt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe: Boomgaard is voor Dennis,
maar op het moment is daar nog niets van bekend.
Punt 111 – Geluidsarm asfalt: is volgens afspraak en OK.
Punt 113 – Informeren bij Zeeuws Landschapsbeheer omtrent windmolens: geen nieuws,
opvolging door Derek-Jan
Punt 118 – Onze verslagen doorsturen naar andere dorpsraden: voorlopig geen verdere afspraken.
Stefan is wel naar de gemeenschappelijke avond van alle dorpsraden in Biervliet geweest. Het was
uiterst interessant en normaal zal daar een vervolg op komen. Is opgevolgd en OK.
Punt 119 – Wat gebeurt er met de telling van de vrachtwagens: Is opgevolgd en OK.
Punt 120 – Vandalenstreken de dag van de vernieling van het bushokje: Is opgevolgd en OK.
Punt 121 – Bezoek aan Vlaeynatie: Is opgevolgd en OK.
Punt 122 – Communicatie Tractaatweg op website: Is opgevolgd en OK.

Betrokkenheid dorpsraad bij kerstactiviteiten


Geen deelname door de Dorpsraad op kerstmarkt
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Graag meer duidelijkheid betreffende de aansprakelijkheid bij de Kerstboomverbranding indien er
iets zou gebeuren en meer klaarheid rond de vrijwilligersverzekering. Vragen aan Jack Begijn.
15/12 wordt de kerstboom opgezet en alles is geregeld voor de lichtjesstoet door de vrijwilligers
zelf.

Agenda vergaderingen dorpsraad



Dinsdagavond wordt door de verschillende leden goedgekeurd als nieuwe vergaderavond.
Fabrice maakt planning op.

Opvolging in en uitgaande post


John maakt brief op i.v.m. interesse rond pinautomaat in Westdorpe
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Bijlage
Plan Speelbos
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