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Conceptnotulen ter validatie vergadering 9 jan. 2018 
 

Datum: Dinsdag 9 jan. 2018, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: John Smael, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Carl de Hulsters, Tommy 

van Overmeeren, Peter Verhelst 
Aanwezigen gemeente: Jack Begijn 
Uitgenodigden: Fon ten Thij en Karin de Backer (inzake de windmolens) 
Aanwezige bewoners: André D, Stijf V., Kevin R. 
 

1. Opening 

De voorzitter John Smael opent de vergadering en heet ieder welkom, bijzonder de kandidaat nieuwe 
leden Tommy van Overmeeren en Peter Verhelst. 

2. Vragenhalfuurtje 

Vragen over de afsluiting van de Gemeenschappelijke Weg en de landbouwsluis in de Axelsestraat. De 
afsluiting is al langere tijd maar vooral de afsluiting van de Gemeenschappelijke Weg is verbazend, de 
achterliggende gedachte is niet duidelijk, indien het enkel voor vrachtwagens zou zijn dat was het duidelijk 
maar niet voor alle auto`s is onduidelijk. André Daelman zal mail sturen over de kwestie naar de 
Wethouder Jack Begijn, die zal het verder opnemen. 
Tevens wordt er getwijfeld aan de veiligheid van de oversteeklocatie van fietsers welke van Sas van Gent 
komen in Westdorpe inrijden in de Bernhardstraat. 

3. Dierenweide 

De verzorger van de dierenweide is aanwezig en heeft een toelichting inzake de dierenweide, zijn visie is 
dat hij te weinig medewerking krijgt van de gemeente. Alles wat hij vraagt wordt afgewezen of als niet 
nodig aangemerkt. Het zou noodzakelijk zijn om meer bescherming te hebben voor de dieren in winter 
voor de kou, maar vooral ook in de zomer voor schaduw, dit mede op advies van de dierenarts. Tevens zou 
een hogedrukreiniger veel werk doen verlichten. Het nieuw geplaatste hok is te klein. Tevens zou vooral 
het aantal kippen uitgebreid moeten worden. 
Afspraak Wethouder Jack Begijn zorgt voor een gesprek met betrokkenen, waarbij ook de wethouder zelf 
en een of twee vertegenwoordigers van de dorpsraad. 

4. Stand van zaken rond de windmolens 

Fon de  Thij en Karin de Backer zijn aanwezig ivm de laatste informatie over de windmolens. De interesse 
bij de bedrijven wordt groter. Diverse contacten maar beslissingen vragen veel tijd. Er is een voorlopig plan 
op windmolens de plaatsen op de Axelse Vlakte (grond Nort Sea Ports), in de nabijheid van suikersilo’s. Fon 
wil ook een werkgroepje oprichten om mee te denken over mogelijke tegemoetkomingen van de 
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dorpsbewoners welke betrokken zijn. Zijn voorstel om 1 of 2 personen aan te wijzen namens de dorpsraad 
welk zitting nemen in deze werkgroep. Een verder verslag over de windmolens wordt ons toegezonden 
door Karin met ook een tekening met de juiste plaats. 

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. Moet nog verder worden opgenomen, beheerder van de 
groep in de Schuttersweide is Mario Gaelens. 

Actiepunt 94– Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe? 

Door Jack Begijn is een voorstel opgemaakt wat nu naar het college is. 

Actiepunt 98– Afspraak overleg woongoed Zeeuws Vlaanderen 

Deze afspraak moet nog gemaakt worden. 

Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe 

Aangezien Dennis afwezig is, zal dit met de volgende dorpsraad verder besproken worden. Dennis trekt dit 
en bekijkt hiervan de mogelijkheden. 

Actiepunt 113 – Informeren bij Zeeuws Landschapsbeheer omtrent windmolens 

Geen nieuws van Derek-Jan, die ook niet aanwezig was. 

Actiepunt 115  Informatie inzake parkeren 

Parkeerplaats Westzijde afgesloten, Wat de gevolgen zijn moeten we afwachten. Er wordt door iemand 
gewerkt aan de mogelijkheden voor parkeren in de Koegors. 

7. Stand van zaken politie 

Er is geen nieuws vanwege de politie. 

8. Stand van zaken Tractaatweg 

Op dit moment geen extra nieuws. Werk verloop goed. 
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9. Rondvraag/mededelingen 

Kerstboomverbranding ivm niet rond krijgen verzekering afgelast. De aansprakelijkheid voor de dorpsraad 
moet nader worden bekeken, mogelijk gezamenlijk voor alle dorpsraden, Jack Begijn zal dit verder in de 
organisatie bespreken. 
Speelbos achter Schuttersweide, brief is verzonden naar alle bewoners van de Schuttersweide. Hierop 
twee reacties, één van een persoon welke in ploegen werkt en twijfelde aan zijn rust, is besproken door 
John is verder geen probleem. Een achter persoon die het een slecht idee vond en vroeg of wij wel bewust 
zijn van mogelijke verdrinking in de Molenkreek. Mogelijk moeten we de naam van speelbos wijzigen en 
iets meer natuurgericht denken. 
Verloedering van het dorp wordt aan de orde gesteld, vroeger als keurig en nu is het in vergelijking met 
andere dorpen zeer onverzorgd. 
Veiligheid van overstekende fietsers bij woonwagenkamp is gevaarlijk, kan dit niet anders opgelost 
worden. 

10. In- en uitgaande post 

Door het stoppen van onze secretaris is dit punt niet echt behandeld, mogelijk was er niks en de 
noodzakelijke info wordt altijd doorgezonden door de secretaris. Enkel nog gesproken over de uitnodiging 
van Nort Sea Ports op 19 januari a.s. te Gent. Stefan had wel belangstelling om te gaan. 

11. Afronding 

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn komst. 


