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Goedgekeurde notulen (op 22 mei) vergadering 3 april 2018
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Afwezig dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Aanwezige bewoners:
Aanwezige raadsleden:

1.

Dinsdag 3 april 2018, 19u30
De Tukker, Westdorpe
Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Peter Verhelst,
Bertus Franse, John Smael
Tommy van Overmeeren (afgemeld), Derk Jan Franse, Dennis Debaere
Michelle Witte, Jeroen v.d. Walle + ………………
Nathalie Van Landeghem
Loek de Beleir (CDA), India Zandman (PVV)

Opening

De voorzitter John opent de vergadering heet iedereen hartelijk welkom.

2.

Vragenhalfuurtje

Van het vragenhalfuurtje werd geen gebruik gemaakt. De aanwezige bewoner kwam eens luisteren naar de
Dorpsraadvergadering. De raadsleden India Zandman en Loek de Beleir kwamen uit oogpunt van het raad
lidschap om zo op de hoogte de blijven wat er binnen het dorp leeft.

3.

Vaststellen agenda

OK, wel toevoegen uitleg over weghalen paaltjes, word punt 3a

3a. Verwijderen paaltjes
Jeroen v.d. Walle (Gemeente Terneuzen) kwam uitleg geven over het weghalen van de paaltjes
(Amsterdammetjes) op de hoeken van de straten. Volgens de mededeling van Jeroen is dit in aantal
dorpen tot grote tevredenheid reeds gebeurd. De reden is dat er dan beter kan worden gewerkt voor de
onkruidbestrijding met de verbrandingsmachines.
Het was geen vraag of de Dorpsraad akkoord ging, het was meer een mededeling. Het besluit was reeds
genomen.
Nog wel door een aantal mensen attent gemaakt dat er op bepaalde locaties zaken zou worden gereden,
maar dat weegt volgens Jeroen niet op tegen het voordeel voor de onkruidbestrijding en tegen kosten bij
het af en toe herplaatsen van de palen.
Gelijktijdig ook gesproken over de waterstand achter de woningen van de Singel en het mogelijk herstellen
van het Schelpenpad. (Zou worden bekeken)
Voor de paarden in bos achter de Schuttersweiden werd verwezen naar Staatsbosbeheer.
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4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het vorige verslag is goedgekeurd. Een paar kleine tekst fouten worden gecorrigeerd.

5.

Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst doorgenomen. Diverse punten zijn nog niet afgerond.
Punt 115, 119, 124 en 125 kunnen worden afgevoerd.

6.

Stand van zaken politie

Geen mededelingen

7.

Stand van zaken Tractaatweg

Geen meldingen.

8.

Stand van zaken glastuinbouw en info folder

De folder ligt op de gemeente, zou ter goedkeuring nog naar ons toekomen, over de periode van
verspreiden zijn we er niet helemaal uitgekomen.

9.

Verkeerssituatie

Diverse zaken aangaande verkeer moeten nog verder besproken. De verzamelde punten van de actielijst
verder bespreken met de verkeersdeskundige van de gemeente.

10. Presentatie “We helpen.nl”
Door gemeente werd uitleg gegeven inzake nieuwe hulpvorm voor de inwoners Deze hulpvorm is sinds
1 maart in onze gemeente. Het is een soort “Marktplaats” waarin om hulp gevraagd kan worden maar ook
hulp aangeboden kan worden.
Er wordt een folder van uitgegeven. AZ monitor dit binnen Terneuzen om alles in goede banen te leiden.
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11. In- en uitgaande post
Mail van Hans de Caluwe inzake verkeerssituatie Graaf Jansdijk Jan Dellaertstraat, was uitgenodigd voor
deze vergadering maar kom niet aanwezig.

12. Rondvraag/mededelingen/Zoektocht secretaris




Mededeling er was iemand gevallen in de Lindenlaan als gevolg van de sloopwerkzaamheden.
Op Pasen is het Paaseieren zoeken in de dierenweide.
De aanwezig raadsleden zullen vaker een bezoek brengen aan de dorpsraad om zo voldoen het
informeert te blijven

13. Afronding
John dank ieder voor zijn inbreng

