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Goedgekeurde notulen vergadering 6 maart 2018
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Aanwezige bewoners:

1.

Dinsdag 6 maart 2018, 19u30
De Kirke, Westdorpe
Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Tommy van
Overmeeren, Peter Verhelst, Bertus Franse
Jack Begijn, Michelle Witte, Jos van Westen (wijkagent)
Sam D, Emiel dK, André D, Mevr. N, Tom H, Nel vdV, Ruud vM, Marjon G, Kevin R.

Opening

De ondervoorzitter Carl opent de vergadering bij afwezigheid van John en heet iedereen hartelijk welkom.
We zijn heel blij met de grote opkomst!

2.

Vragenhalfuurtje

Paarden op onze wandelpaden (Emiel)
De vraag is of paarden op wandelpaden mogen lopen, wat vooral een probleem lijkt te zijn in het bos aan
de Schuttersweide? Het probleem is dat de paden zo kapot worden gelopen, het er vol
paardenuitwerpselen ligt en dat het gevaarlijk is voor de spelende kinderen.
ACTIE 127: Dit is na te vragen bij Staatsbosbeheer, aangezien zei eigenaar zijn van de paden. De wijkagent
zal dit ook bekijken wat de regels exact zijn.
Menselijke uitwerpselen in en rond het bos (Schuttersweide)
Het probleem lijkt zich vooral voor te doen als er vissers zijn, waarbij eerlijkheidshalve gemeld wordt dat er
nog nooit een visser is betrapt. Dit is in het verleden al meermaals gemeld aan de visclub en de visclub
meldt dit echt wel aan hun leden om een poepemmer te gebruiken.
Zitbanken bij wandelpad rond Westdorpe
Het wandelpad rond Westdorpe is uiterst aangenaam en gezellig, doch her en der zou het toch fijn
mochten er zitbanken staan. De reactie is wel als er banken geplaatst zouden worden dat dit wel mogelijks
voor overlast kan leiden (uit ervaring), zoals bijvoorbeeld vuil. Er ligt veel vuil omdat er geen vuilbakken
zijn, doch er is duidelijk een gebrek aan respect. Want ook waar er wel vuilbakken staan, zien we vuil
rondom de vuilbak. In bossen wordt er ondertussen bewust geen vuilbakken meer geplaatst. De gemeente
Terneuzen is dus terughoudend maar zal het bekijken.
ACTIE 128: Jack neem dit mee en bekijkt wat de mogelijkheden inclusief impact op vuil.
Extra verlichting gewenst op het Erkelpad
Op het Erkelpad liggen er heel veel hondendrollen. De straatverlichting is er te zwak waardoor je ongewild
in een drol loopt. Vraag is dus of de verlichting er beter kan. ACTIE 129: Michelle neemt dit mee.
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Uitdiepen put Schuttersweide
De put/overloop aan de Schuttersweide zou worden uitgediept. Indien dit zo is, wordt gevraagd om er
rekening te houden met de vogels die er broeden.
Verkeersveiligheid op de Tractaatweg
Tijdens de werken is de snelheidslimiet verlaagd tot 70 en soms zelfs tot 50 km/uur. Dit leidt tot veel
onveiligheid, omdat vooral tijdens de ochtend shifts hier vaak ingehaald wordt, ook al ondanks de dubbele
lijn. De politie controleert al meer op zowel de snelheid als de dubbele lijn. De wijkagent gaat dit nog
herhalen bij zijn collega’s en meldt trouwens dat het probleem zich ook voordoet op de Langeweg.
Wat zijn de plannen inzake het speelbos
De plannen zijn er, en de situatie is voorlopig ongewijzigd. Het ligt in de handen van de bewoners. Er wordt
nu ook gevreesd voor hangjongeren, doch alles wat men doet of niet doet heeft uiteraard zijn impact. Dat
is trouwens iets dat van alle tijden is.
Maak gebruik van MOR meldingen
Voor allerlei problemen die je als bewoners ondervindt inzake de openbare ruimte zoals pleinen, wegen,
parken, verlichting, enz… is het meest efficiënte om melding te maken via een MOR melding. De link staat
ook op onze website en is uiteraard ook te vinden op die van de Gemeente Terneuzen (onder melding
maken).
Verkeersveiligheid fietsers Bernhardstraat
Voor fietsers die van de rotonde/brug komen van Sas en de Bernhardstraat inrijden, wordt de situatie als
gevaarlijk bestempeld. Vandaar de vraag of er eventueel borden geplaatst kunnen worden. Het is ook nog
onduidelijk of dit voor de Gemeente of voor de provincie is. ACTIE 130: Michelle neemt dit mee.
Autovrij verkeer aan de Gemeenschappelijke Weg
Het is voor niemand te begrijpen waarom de Gemeenschappelijke Weg enkel toegankelijk is met de wagen
voor vergunningshouders. Er is daar een prachtig visvijver, maar vissers geraken er niet met de auto. Er is
begrip dat er geen vrachtverkeer mag zijn en dat naar de veiligheid van de fietsers wordt gekeken, doch
auto’s lijken niet echt een probleem te vormen.
ACTIE 131: Michelle bekijkt dit met Peter en nadien eventueel met Zeeland Seaports.
Bebossing aan hoek Vissersverkorting/Graafjansdijk
De bebossing zou veel te hoog zijn en dus gevaarlijk. Blijkbaar is dit ooit een toezegging geweest in het
verleden, wat alle aanwezigen vreemd lijkt. ACTIE: Jack en Mireille nemen dit verder op met de betrokken
partijen.
Leegstand door Woningbouw
Het gevoel dat bewoners hebben is dat Woningbouw de huizen laat leegstaan, wat meestal 2-3 jaar duurt,
om ze dan uiteindelijk te slopen. Het wordt hier precies Doel. Woningbouw vindt dat er te veel woningen
zijn. Er worden woningen gesloopt in de Beatrixlaan, Lindenlaan en Wilhelminastraat. In de Lindenlaan
komen er op termijn 8 levensloopbestendige woningen. Volgens een rapport zou er in Westdorpe een
overschot zijn van 54 woningen en is de kwaliteit goed.(rapport is wel enkele jaren oud)
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Lawaaihinder vanuit Cargill
Er is ’s nachts lawaaihinder vanuit Cargill. Er is al melding van gemaakt en er zijn al 3 eigen geluidsmetingen
gemaakt (zowel in Kapittelstraat, in Sas zelf als op verschillende plaatsen in ons dorp en er zijn waarden tot
67 dB gemeten), doch er gebeurt niks mee. Enkele bewoners hebben vernomen dat Cargill zou uitbreiden
en dat er ook al geluidsmetingen zijn gebeurd, doch er is hier voorlopig nog geen inzage in, wat allicht
normaal is als het onderzoek pas gestart zou zijn.
Doch, als er meer mensen hier last van hebben, is het best van dit te melden. Hoe meer klachten er zijn,
hoe beter voor de buurt. Melden kan aan de milieutelefoon van het RUD en er kan er 24u/24u gebeld
worden (tel: (0118) 41 23 23). De geluidshinder is wisselend (wat te maken kan hebben met de wind),
maar lijkt het sterkst te zijn in september/oktober. ACTIE 132: Jack gaat na of er uitbreidingsvragen zijn
voor Cargill.
Varia
De verlichting van de kerktoren ligt er uit. – De nieuwe viaduct op de Tractaatweg krijgt geen extra
beplanting om geluidshinder te voorkomen. – De bestaande kassen hebben een vergunning voor het
gebruiken van verlichting die iets soepeler is dan de nieuwe regels, doch ze zijn volledig reglementair.

3.

Vaststellen agenda

OK, wel toevoegen van een punt over de dierenweide

4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het vorige verslag is goedgekeurd.

5.

Actiepuntenlijst

Actiepunt 91 – Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders
Dit zal verder uitgewerkt worden.
Actiepunt 94 – Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe?
Ook al zou het college andere verkozenen hebben, het besluit. We krijgen hier sowieso opvolging van als
dit besproken werd. We houden het wel op de actiepuntenlijst als reminder.
Actiepunt 98 – Afspraak overleg woongoed Zeeuws Vlaanderen
Deze afspraak moet nog gemaakt worden.
Actiepunt 100 – Kassen en kunstlicht
Van Adrichem hebben een flyer voorbereid dat nog nu door de gemeente verstaanbaar zal worden
geformuleerd en nadien nog door de dorpsraad wordt nagelezen. Doel is om dit dan te verspreiden onder
de inwoners, misschien best als er terug volop kunstmatig licht zal worden gebruikt.
Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe
Geen nieuws.
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Actiepunt 113 – Informeren bij Zeeuws Landschapsbeheer omtrent windmolens
Geen nieuws.
Actiepunt 115 – Informatie inzake parkeren
Nederland gaat handhaven. De gemeente is nog aan het inventariseren, vooraleer handhaving kan
gebeuren. Vandaag zijn we verrast dat er zo weinig chauffeurs geparkeerd staan. Waar zijn ze naartoe? Het
probleem van de gevaarlijke situaties op de uitwijkstroken lijkt nu wel van de baan.

6.

Stand van zaken politie

Er is veel last van hennepteelt in de buurt. De wijkagent vertelt dat dit best gemeld wordt en dit kan
anoniem via de website: https://www.meldmisdaadanoniem.nl. De meldingen worden zeker opgepakt ook
al omdat dergelijke teelt zorgt voor brandgevaar. Inzake overlast inzake drugs, bestaat het nummer 0800
22 50 85.
In geval van burenruzies tonen de cijfers aan dat in de meeste gevallen buurtbemiddeling beter werkt dan
als er tussenkomst is van de politie, meer info op de website van de gemeente, via volgende link:
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Buurtbemiddeling

7.

Stand van zaken Tractaatweg

Geen meldingen.

8.

Overlast paarden in bos en wandelpaden (oa achter
Schuttersweide)

Zie vragenhalfuurtje waar dit besproken werd.

9.

Stand van zaken glastuinbouw en info folder

Zie actiepunt 100 in de actiepuntenlijst waar dit besproken werd.

10. Verkeerssituatie Gemeenschappelijke weg, bereikbaarheid
Zie vragenhalfuurtje waar dit besproken werd.

11. Verkeersituatie Kapittelstraat (30km grens)
Op de Kapittelstraat wordt harder gereden dan vroeger. De oorzaak ligt te komen uit het feit dat de
Gemeenschappelijk Weg verkeersvrij is en er dus (hard) omgereden wordt. ACTIE 133: Mireille gaat dit na
of dit mogelijk is
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12. Terugkoppeling Fon den Theij
Windmolens
We vinden het vreemd waarom Canisvliet nog in de running lijkt bij communicatie naar de bewoners van
de Vissersverkorting. Bovendien is het verslag minder uitgesproken dat wat er mondeling werd verteld dat
vooral de piste bij de bedrijven wordt gegaan. Inzake de klankbordgroep stelt Tommy, Stefan en Fabrice
zicht kandidaat. ACTIE 134: Carl koppelt alles terug naar Fon.
Zonne-energie
Peter vraagt of het geen idee zou zijn om zonnepanelen te installeren op zijn landen en iedereen te laten
participeren, om zo een duurzaam steentje bij te dragen als dorp. De dorpsraad is er zeker niet op tegen,
maar zal hier zelf niks voor organiseren.

13. Statuten in zake Dorpsraad en lidmaatschap politieke partij
De statuten melden niks dat leden van de dorpsraad geen lidmaatschap mogen hebben in een politieke
partij. Het is wel zo dat iemand die zowel actief politiek zetelt en lid is van de dorpsraad, mogelijks in een
situatie van belangenvermenging zit. Het is aan elk een om hier integer keuzes in te maken.

14. Statuten inzake bijwonen volledige vergadering Dorpsraad
Als dorpsraad kiezen wij er voor om voortaan de dorpsraden publiek toegankelijk te maken voor iedereen,
en niet alleen tijdens het vragenhalfuurtje. Idee is wel dat tijdens het vragenhalfuurtje de aanwezigen
vragen kunnen stellen, en dat ze tijdens de andere punten van de vergadering voornamelijk luisteren.
Indien de aanwezigen tijdens de overige agendapunten nuttige informatie hebben, is het zeker welkom om
dit met ons te delen. Het zal de taak worden van de voorzitter om de vergadering in goede banen te leiden.

15. Dierenweide
Er was goed gesprek tussen Kevin (beheerder dierenweide), Jack (wethouder), Wim (uitvoerder Groen),
Nathalie (dierenarts) en John (voorzitter dorpsraad).
Duo, onze lama
De lama zal herplaatst worden. Er zijn een aantal jonge gasten die regelmatig stenen werpen naar de lama,
en de stenen worden alsmaar groter. De lama is ondertussen bang geworden en als kuddedier hoort hij
eigenlijk niet thuis op de dierenweide. Duo, onze lama, verhuist waarschijnlijk naar de kinderboerderij in
Terneuzen aangezien een andere locatie niet meer als optie kan dienen.
ACTIE 134: via de website en Facebookpagina communiceren naar de inwoners en vooral het waarom.
ACITE 135: de bewoners in de onmiddellijke buurt krijgen een brief
Onderhoud weide
Inzake de schaduw tegen de zon als bescherming tegen sneeuw, wordt aan beide kanten van “het kot” een
overkapping voorzien, in afwachting dat de nieuwe en extra bomen groot genoeg zijn. Er komt een bad op
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de weide, zodanig dat de dieren ontsmet kunnen worden indien nodig. Als het nodig is (1 of 2 keer per
jaar) kan een hoge druk reiniger gebracht worden.
Varia
Er zouden extra kippen komen, maar het is voorlopig nog steeds wachten op de nieuwe bewoners. Het
idee bestaat ook om een webcam te plaatsen om 24u/dag beelden te kunnen stream via het internet. Zo
willen we meer betrokkenheid creëren bij de bewoners en ook de veiligheid van de dieren verhogen.

16. Rondvraag/mededelingen
Schone gebiedsplan
Onze school, De Kreeke, kan nog 5 jaar meegaan. Er wordt nu onderzocht of het gebouw gerenoveerd zou
worden of een nieuw gebouw zou worden geplaatst, of alsnog een combinatie van beiden. De gemeente
zal ons betrekken in het traject en terugkoppelen na de gesprekken met de directie van de school.
Varia
De jaarvergadering dient nog plaats te vinden, dit is vooral nodig als de vergadering niet publiek
toegankelijk zijn. – Er kan iemand van de gemeente toelichting komen geven over de website
www.wehelpen.nl, mogelijks al tijdens de volgende vergadering. – In de Bernhardstraat werd effectief
gestrooid. – De subsidies zijn binnen. – We kijken om een kaartje te sturen naar Cees en krijgen het adres
van Mireille.
50 jaar brug Sas van Gent
Er worden ideeën uitgewerkt, zo al een mogelijke fototentoonstelling. We wachten nog op reactie van de
dorpsraad Sas van Gent, we vernemen indirect dat er wel enthousiast werd gereageerd. Hopelijk kunnen
we hier dan snel meer verder.
Problemen parkeren
Er lijkt een probleem te zijn op de Graafjansdijk dat er in een bepaalde bocht moeilijk uit een garage
gereden kan worden als er auto’s staan geparkeerd aan de overkant. Dit is misschien een mooi voorbeeld
wat via buurtbemiddeling geregeld kan worden.

17. In- en uitgaande post
De gemeente Terneuzen informeert ons dat heel wat cijfers over de gemeente te vinden zijn op volgende
link: https://terneuzen.incijfers.nl/dashboard/ (22/01/2018)
De Vereniging van Huiseigenaren De Braakman doet een omroep om te voorkomen dat de gemeente
toestaat dat arbeidsmigranten er 5 tot 10 jaar kunnen wonen, omdat dit een negatief beeld zou vorm over
Zeeuws-Vlaanderen (25/01/2018)
Impressie ontvangen van Karin de Backer inzake het gesprek met Fon de Theij inzake de windmolens
(25/01/2018).
Vraag van de gemeente om aan inwoners en ondernemers kenbaar te maken dat aanwezigheid van
camera’s gemeld kunnen worden aan de politie om zo een inventarisatie te kunnen maken. Als er dan eens
iets voorvalt, kunnen ze sneller nagaan of iemand mogelijks interessant beeldmateriaal heeft
(01/02/2018).
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De Vlaeynatie heeft ons geïnformeerd dat ze gestart zijn met de bouw van een tweede magazijn
(01/02/2018).
Verslag ontvangen van de openbare wijkraadvergadering van 05.02.2018 (19/02/2018).
Mail inzake geluidsoverlast van Cargill (27/02/2018).

18. Afronding
Carl bedankt iedereen hartelijk voor de massale opkomst en ook onze wethouder Jack, die mogelijks na
verkiezing vervangen zou kunnen worden. De kiezer beslist hier weldra over.

