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Goedgekeurde notulen (op 3 juli) vergadering 22 mei 2018 
 

Datum: Dinsdag 22 mei 2018, 19u30 
Locatie: De Kirke, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: Carl de Hulsters, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Peter Verhelst, Bertus Franse 
Afwezig dorpsraad: Sarissa Capello (verontschuldigd), John Smael (verontschuldigd), Tommy van 

Overmeeren, Derk Jan Franse, Dennis Debaere 
Aanwezigen gemeente: - 
Aanwezige bewoners: Geert VK, Nel vdV, Ria N, Martine G, Hilde vH, André D, Nathalie VL 
Aanwezige politici: Rudy de Bock 
 

1. Opening 

Gezien afwezigheid van onze voorzitter, opent de ondervoorzitter Carl de vergadering en heet iedereen 
hartelijk welkom. Er wordt een kleine toelichting gegeven inzake het verloop van de vergadering en de 
aangeboden consumpties. 

2. Vragenhalfuurtje 

Officieel wandel- en fietspad aan diggelen gereden 

Tussen de Axelsestraat en de Kapittelstraat is er een pad voor wandelaars en fietsers. Deze is aan diggelen 
gereden en er is nood aan herstel. Er is ook slijk op de weg, die normaal dient opgekuist te worden. Er is 
hek, maar deze kan zonder slot geopend worden voor ander verkeer. Er is al contact opgenomen met Dhr 

Koekoek, maar dit zonder reacties. ACTIE 136: Carl zal contact opnemen van zodra hij contactgegevens 

heeft ontvangen via Peter of André. 

Landbouwsluis 

Een bewoner is niet tevreden met de aanwezigheid van een landbouwsluis in de Axelsestraat. Wij kunnen 
als dorpsraad alleen maar doorverwijzen naar de Gemeente Terneuzen & North Sea Port. Er lijkt ook een 
problematiek te zijn dat het verkeersbord die de afsluiting van de Axelsestraat aankondigt, pas ingaat over 
800 m ingaat en dat een aantal bezoekers dit interpreteren dat ze de straat gewoon niet in mogen. 

Gemeenschappelijk Weg 

De vraag blijft waarom en met welk recht de Gemeenschappelijke Weg verkeersvrij is gemaakt door North 
Sea Ports. Het ontstaan van de naam is gekomen toen de onverharde weg is geasfalteerd. Het idee bij de 
verharding was dat het een letterlijk een gemeenschappelijk weg was, waardoor het ook zo is genoemd. 
Dit betreft actiepunt 131 waar we geen nieuws over hebben. 

Windmolens 

De vraag heerst hoe het zit met de windmolens. Er is vandaag geen nieuws en dit is de huidige stand van 
zaken. Vanuit Nederland is er de beslissing genomen om meer duurzame energie te produceren. Er zijn 
daarom ook in de kanaalzone verkennende gesprekken, waaronder dus ook met Westdorpe. Voor 
Terneuzen zijn de 4 gebieden waar verkennende gesprekken over gaan: Canisvlietse Kreek, Axelse vlakte, 
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Gebied ten noorden van Cargill en De Mosselbanken. Als dorpsraad hebben wij voorlopig een negatief 
advies, doch het zal uiteindelijk aan de bewoners zijn om te beslissen. Door het dialoog te behouden, 
hopen wij net iets meer te kunnen sturen, mochten de windmolens er eventueel wel komen. 

Nood aan losloopweide voor honden 

Er is een vraag voor een afgesloten losloopweide voor honden. Het idee is dat een hond vlakbij los kan 
lopen en dit dan ook kan zonder hij kan ontsnappen. Er wordt gedacht aan de grasvelden rechtover de 

dierenweide. ACTIE 137: wordt doorgegeven aan de Gemeente. 

Groene hoek op Graafjansdijk 

Er is zijn wat problemen inzake wildgroei. Jack Begijn zou dit persoonlijk verder opvolgen, doch de 
bewoners hebben hier verder niks van gehoord, terwijl de situatie volgens de bewoners steeds gevaarlijker 

wordt. ACTIE: we informeren bij Jack of dit kan gebeuren, buiten de vergadering 

Sloopwerken 

Er zijn sloopwerken die al 2 maanden bezig zijn, zonder dat er vordering is. Er zal nagegaan worden bij de 
gemeente of hier iets aan kan worden gedaan. 

Last van verkeer in doodlopende straat 

In de Sint-Annastraat en Canisvlietstraat is er last van verkeer die niet zien dat het een doodlopende straat 
is. Beste is dit te melden aan de politie. 

3. Vaststellen agenda 

OK. 

4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

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

5. Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst werd doorgenomen, doch geen statussen. 

Actiepunt 130 – Veiligheid fietsers hoek Canisvliet / Bernhardstraat 

Ondanks het feit dat er goede markering is dat een fietser 2 maal voorrang moeten verlenen komende van 
het fietspad om de Bernhardstraat in te rijden, wordt gewezen dat de situaties gevaarlijk is, zeker voor 
jonge kinderen die straks van het zwembad komen. 

Actiepunt 132 – Uitbreidingen Cargill 

Vanuit de klankbordgroep is er geen terugkoppeling of er wel of geen uitbreiding is van Cargill. 
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6. Stand van zaken politie 

Geen mededelingen. 

7. Stand van zaken Tractaatweg 

De afzetting tijdens de werken op de Tractaatweg tussen 6 en 9 april hebben voor heel voor overlast 
gezorgd binnen Westdorpe. Er is hier over contact geweest met Tractaatweg BV en ze gaan alles in het 
werk stellen om gelijkaardige hinder in de toekomst te voorkomen. 

8. Containers 

Aan de containers is het de laatste tijd vaak een troep, ook omdat de containers niet alles kunnen slikken 
en vermoedelijk ook vanwege Belgen (net zoals in Sas van Gent). Het netjes houden van de containers ligt 
ook deels aan de bewoners om niet te dumpen als de containers vol zijn. De gemeente doet onderzoeken 
naar ondergrondse containers of plastic container, doch het is wachten op resultaten van proefprojecten. 

9. Staat Bernhardstraat 

De staat van de Bernhardstraat ter hoogte van ’t Verlaet / Jan Dellaertstraat laat serieus te wensen over. In 
der tijd werd renovatie uitgesteld wegens de bouw van ’t Verlaet, maar ondertussen is er nood aan 
herstellingswerken aan het wegdek. 

10. Verkeerssituatie 

Diverse zaken aangaande verkeer moeten nog verder besproken. De verzamelde punten van de actielijst 
verder bespreken met de verkeersdeskundige van de gemeente. Hierin zitten dus: Bernhardstraat, hoge 
bomen die zorgen voor uitzichtbelemmering, onveilige kruising Eteringen, Bocht Lindelaan-Graafjansdijk, 
snelrijders op de Kapittelstraat, waarom de Gemeenschappelijke Weg niet meer toegankelijk is en de vraag 
vooral dat hiervoor de politie wel tijd heeft om te handhaven, … 

11. Stand windenergie 

Zie vragenhalfuurtje waar het punt al werd toegelicht. Ondertussen hebben wij verder geen nieuws. 

12. Finale rondvraag 

Geen vragen. 
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13. In- en uitgaande post 

12/04/18: Persbericht inzake rijbewijskeuringsarts 
17/04/18: Er is nog steeds de vraag of vanuit de dorpsraad een gezamenlijke aanvullende polis afgesloten 
kan worden. Wij kunnen informeren wat de gemeente voorziet, maar als dorpsraad kunnen wij geen 
algemeen polis regelen voor alle verenigingen. 
19/04/18: vragen inzake verkeersveiligheid (zie punt 10) 
20/04/18: Informatievergadering ZVKK 
20/04/18: Vraag of iemand geïnterviewd wil worden over een tolvrije Westerscheldetunnel 
30/04/18: WAC jaarverslag 
08/05/18: Opmerkingen inzake huurhuizen die vooral naar Terneuzen gaan en weg van de kernen 

14. Zoektocht secretaris 

Zolang dat er geen vervanger is voor de secretaris spreken we een beurtrol af om het verslag te schrijven. 
Iedereen die vanuit zijn eigen e-mail een mail stuurt in functie van de dorpsraad wordt gevraagd het e-
mailadres van de dorpsraad in cc toe te voegen, zo komen alle stukken in het (digitaal) archief. 

15. Finale rondvraag 

Gezien de langdurige afwezigheid van sommige leden, stellen we ons de vraag in hoeverre deze mensen 
zichzelf nog als leden beschouwen. Carl zal deze mensen trachten te benaderen. 
Tijdens de vergadering moeten wij er op letten dat niemand persoonlijk aangevallen wordt. Tijdens de 
vergadering vandaag is iemand persoonlijk aangevallen geweest door een bewoner tijdens het 
vragenhalfuurtje, en dit dienen we de volgende keer af te blokken. 

16. Afronding 

Carl dankt ieder voor zijn inbreng 


