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Goedgekeurde notulen (op 28 augustus) vergadering 3 juli 2018 
 

Datum: Dinsdag 3 juli 2018, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: Carl de Hulsters, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Bertus Franse, Sarissa Capello 
Afwezig dorpsraad: Peter Verhelst (verontschuldigd), John Smael (verontschuldigd), Tommy van 

Overmeeren (verontschuldigd), Derk Jan Franse, Dennis Debaere 
Aanwezigen gemeente: Peter van de Kerkhove 
Aanwezige bewoners: Cobie vB, Martine G, Ria N, Nel vdV, Ton H, Hans G, Rudy C, André D, Monika vV 
Aanwezige fractieleden: Rudy de Bock, Pieter Boot 
Uitgenodigd: Fon ten Thij en Karin de Backer over de windmolens 
 

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. 

2. Vragenhalfuurtje 

De struiken aan de Molenkreek zou worden gerooid (zijde woningen) 

Via een goed contact met de verantwoordelijke groen beheer van de Gemeente Terneuzen, heeft een 
bewoonster vernomen dat de gemeente van plan is de struiken aan de Molenkreek (Singel 69 tot en met 
87) te rooien aan de zijde van de woningen en er gras te planten. Een brief zou nog gestuurd worden aan 
de betrokken bewoners. 
Reactie van de gemeente 

 Het is niet aan een medewerker om hierover te communiceren aan de bewoners en zeker niet als 
er nog geen beslissing is genomen door de gemeente 

Reactie van de dorpsraad 

- Wij wachten op een reactie van de gemeente (ACTIE 138) 

- Als dorpsraad gaan wij geen advies geven, maar indien mogelijk de bewoners zelf laten beslissen of 
dit gewenst is of niet 

Punt is wel dat er duidelijk een verwaarlozing is van het groenbeheer in ons dorp. Zo was de bank niet 
meer toegankelijk aan de Molenkreek (Singel buurt van nr 73) door een overwoekering van brandnetels. 
De bewoonster is tegen het weghalen van de struiken en heeft een argumentatie opgesteld (zie bijlage 1). 

Sluipverkeer en snelheid 

De Graafjansdijk vanaf de Visserverkorting richting Zelzate, wordt als een snelweg gebruikt. Soms wordt er 
zelfs op geraced (bijvoorbeeld door moto’s op zondagmiddag). De weg is er behoorlijk breed en dit leidt tot 
snel verkeer. De breedte is wel nodig voor het landbouwverkeer. Ook vrachtwagens rijden langs hier, wat 
helemaal niet wenselijk is. Dit vormt een gevaar voor jongeren en fietsers. Sinds de werken aan de 

Tractaatweg wordt Canisvliet meer en meer als sluipweg gebruikt. ACTIE 139: Peter koppelt terug. 
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Snelheid Oostpoortweg om de brug over te rijden 

Er is ondertussen volgens bepaalde bronnen 10 à 15% meer verkeer dat over de brug rijdt. De toegestane 
snelheid van 80 zorgt voor veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Bovendien wordt vaak sneller 
gereden in de hoop alsnog niet voor de brug te staan. De vraag is of de snelheidslimiet verlaagd kan 
worden. 
Reactie gemeente: dit zal niet gebeuren omdat 50 niet voorkomt buiten de bebouwde kom. 

Landbouwsluis Axelsestraat 

Er lijken pesterijen aan de hang, aangezien er op een dag heel wat spijkers op de baan te lagen. Hiervan is 
melding gemaakt bij de politie. 

Verkeersveiligheid 

Een bewoner stelt zich de vraag of het niet mogelijk is om extra verkeersborden te plaatsen dat er 
spelende kinderen zijn, om zo te bestuurders te sensibiliseren om de zone 30 te respecteren. 
Reactie gemeente: dit is geen optie binnen het dorp, de enige locatie waar dit kan, is in de directe 
omgeving van scholen. 

Paardenpoep op de weg 

Er zijn klachten dat paardenpoep niet opgeruimd wordt op de openbare weg. Hier kan niks aan gedaan 
worden, aangezien er geen enkele verplichting geldt zoals geldt bij hondenpoep. Sommige ruiters ruimen 
het op, en dat is dan volledig hun goodwill dat bewoners sterk weten te appreciëren. 

Struiken hoek Graafjansdijk – Vissersverkorting 

Volgens de gemeente is dit aangepakt, volgens de bewoners niet. Gezien dit persoonlijke aangelegenheden 
zijn, laten we de aanpak over aan de gemeente en de bewoners. 

Hoop mest aan de Vissersverkorting 

Er ligt alle lange tijd een hoop mest langs de Visserverkorting (stuk naar Zelzate). Bij regenweer ligt het dan 
tot op de weg. Peter neemt dit mee, doch aangeraden is voor dergelijke zaken gebruik te maken van een 
MOR melding. 

3. Windmolens 

Context 

De verkenning is al bijna 2 jaar bezig. Het consortium werkt via een onafhankelijke verkenner (Fon) om na 
te gaan wat de mogelijkheden zijn. Hierbij is er contact met de verschillende dorpsraden maar ook met 
bedrijven en verschillende partijen die betrokken zijn. Het punt is dat vanuit de provincie een verplichting 
opgelegd is dat er windmolens geplaatst moeten worden in Terneuzen / de Kanaalzone. Het plan A is 
steeds dat niemand een windmolen in zijn achtertuin wil, het plan B is om indien het dan toch zou komen, 
waar dit het minst last berokkend aan verschillende partijen en vooral de bewoners. Maar uiteindelijk 
zullen ze dus toch moeten komen. 

Standpunt dorpsraad 

Als dorpsraad zijn wij in eerste instantie tegen de windmolens. Dit baseren we ons op het gevoel dat er 
onder de inwoners heerst en de opmerkingen die wij hierover opvangen. Maar, als het allemaal concreter 
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wordt, zal het wel aan de bewoner zijn om te beslissen. Anderzijds vinden wij het belangrijk om het dialoog 
te bewaren om zo op de hoogte te blijven en eventueel ideeën aan te brengen ten voordele van alle 
partijen. 

Waar? 

Het is allemaal verkenning, dus het is verre van een definitieve keuze. De geldende regels zijn: 
- niet in open gebieden (inzake het behoud van het Zeeuwse Landschap) 
- weg van woningen 
- kijken naar bestaande concentratiegebied en industriegebied. De Kanaalzone telt als een 

concentratiegebied, waardoor dus Westdorpe, maar ook Sas van Gent, kansmaker is. Dit is een 
beslissing van de provincie! 

Huidige locaties die in de running zijn, en die voornamelijk politieke keuzes gaan worden (de lijst kan nog 
evolueren) 

- Canisvliet, wat nog steeds een verrassing is dat Staatsbosbeheer hierin voorstander is, maar 
begrijpbaar om geldmiddelen te kunnen generen ter investering van de andere natuurgebieden 

- Mosselbanken 
- Axelse vlakte 
- Ten noorden van het Cargill terrein 
- Westelijke kanaaloever 
- Het bestaande windmolenpark in de Koegorspolder daarentegen lijkt weinig waarschijnlijk te 

worden. Dit park is onlangs verkocht en er zullen dus nieuwe gesprekken volgen met de nieuwe 
eigenaar (beleggers). De vorige eigenaars hadden echter geen interesse. 

En zonne-energie? 

Zonne-energie als alternatief is veel moeilijker. Het rendement is veel lager, waardoor het niet haalbaar is. 
Wel kunnen windmolenparken in de toekomst omgebouwd worden naar zonne-energieparken als het 
rendement ondertussen sterk verbeterd is. 

Terugkoppeling vergadering in Sas van Gent (25 juni) 

Een bewoner tegen de windmolens verwees naar een RvM rapport uit 2017 dat er een negatieve impact is 
van de windmolens op de gezondheid van mens maar ook op fauna en flora. Doch, volgens de verkenner 
zou de impact niet bewezen zijn. Er is iets als een laagfrequentiegeluid (wat je niet hoort of voelt, maar dus 
net tussenin zit). Doel van de verkenning is wel om de impact na te gaan om mens en ecologie en zo de 
goede keuzes te maken. 

Werkgroepen 

Er zijn regelmatige werkgroepen tussen Fon en Karin die de verkenning leiden, de opdrachtgevers Eneco en 
Zeewind, North Sea Port, de Gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland. 
Inzake North Sea Port hebben wij het gevoel dat ze het dialoog weigeren en niet uit hun kot komen. 
Volgens de verkenner hebben zij eerder een afwachtende houding om te zien wat het voor hun kan 
opbrengen, aangezien hun bedrijfsbestaan voornamelijk de creatie van jobs en inkomens zijn. Andere 
partijen eisen echt wel dat ze actief meewerken. 
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Spelletjes 

Wij krijgen ondertussen ook het gevoel dat er spelletjes gespeeld worden door verschillende politici om 
geen windmolens te zetten in de kernen waar ze zelf wonen. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit een rol 
speelt bij de finale beslissing tot keuzelocaties. 
Terwijl voor de verkiezing de Gemeente Terneuzen stellig zei dat er in de gemeente geen windmolens zou 
komen, is onlangs gecommuniceerd door de gemeente dat ze er geen probleem meer mee hebben (wat 
een volledige koerswijziging is). 

Finale bedenkingen 

Bij de bepaling van baten en lasten bij het plaatsen van windmolens, dient ruimer gekeken te worden dan 
de locatie van de windmolens. Zo kan het plaatsen van windmolens in Sas van Gent ook impact hebben op 
de inwoners van Westdorpe en omgekeerd. Vandaar dat het goed is dat aanliggende kernen zeker 
betrokken zijn bij de verdere ontwikkelingen. 

Doel van de verkenning 

Het doel is om een compleet beeld te schetsen bij de gemeente met afgewogen besluiten. Bedoeling is om 
eerst met de stads-, dorps- en wijkraden te praten vooraleer de politiek wordt geïnformeerd.  
Het plaatsen van windmolens gaat ook gepaard met financiële compensaties voor de omgeving, ook hier 
worden de betrokken stads-, dorps- en wijkraden geconsulteerd om te zien wat het best is voor de wijk. 

4. Vaststellen agenda 

OK. 

5. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

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

6. Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst werd doorgenomen, doch geen statussen. 

Actiepunt 128 – Mogelijkheden tot extra zitbanken bij wandelpad rondom Westdorpe 

Context was om extra zitbanken te hebben om tijdens de wandeling af en toe te kunnen rusten of genieten 
van de omgeving. Beslissing van de gemeente is dat er geen nieuwe banken worden geplaatst. Bestaande 
banken kunnen wel worden verplaatst. 

Actiepunt 129 – Sterkere verlichting op het Erkelpad 

Context was dat omdat er veel hondenpoep is op het pad, buiten de honden uitlaatzone en de verlichting 
nogal zwak is, het risico om in hondenpoep te trappen relatief groot is. Vandaar de vraag voor sterker 
verlichting. Beslissing van de gemeente is dat er geen uitbreiding komt van de openbare verlichting. De 
vraag wordt gesteld of het een optie is om met een sensor te werken die dan tijdelijk de lichtintensiteit 
versterkt. 
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Actiepunt 130 – Veiligheid fietsers hoek Canisvliet / Bernhardstraat 

Context is dat het voor jongeren gevaarlijk is omdat ze vaak de 2 voorrangen negeren. Een suggestie kan 
zijn om het fietspad af te sluiten en de fietsers te verplichten om vroeger in de Vissersverkorting te fietsen 
(het eerste pad die er al ligt). 

Actiepunt 131 – Waarom geen autoverkeer op Gemeenschappelijke Weg 

Reactie van de gemeente: op termijn wordt dit sowieso een fietspad, vandaar dat de beslissing is genomen 
en niet meer ongedaan zal worden gemaakt. 

Actiepunt 132 – Uitbreidingen Cargill 

Geen info. 

Actiepunt 133 – Vertragende wegmarkering aan begin Kapittelstraat 

Context is dat er van het centrum richting voetbalveld heel hard wordt gereden (zone 60) start er. Reactie 
van de gemeente is dat wegmarkering geen effect heeft en handhaving op hard rijders is in het algemeen 
een pijnpunt wegens gebrek aan middelen. 

Actiepunt 137 – Nood aan afgesloten losloopweider voor honden 

Context is dat er vraag is naar een afgesloten losloopweide voor honden, omdat niet alle honden volledig 
los kunnen lopen. Reactie van de gemeente is dat er hier niet in geïnvesteerd zal worden: er is op verzoek 
van de dorpsraad in der tijd in overleg gezocht naar hondenuitlaatterreinen. In het beleid staat dat de 
gemeente geen omheinde velden gaan aanleggen. Personen kunnen wel in de particulieren sector een 
uitlaatveld creëren, doch de gemeente zal hier niet aan mee werken, ook niet vanuit financieel oogpunt. 

7. Stand van zaken politie 

Geen mededelingen. 

8. Stand van zaken Tractaatweg 

Tractaatweg BV stelt alles in het werk om alles zo vlot mogelijk te laten gebeuren. De werken gaan 
trouwens ook heel snel voorbij. Knap om te zien. 

9. Wandelpad achter de Concordia 

Het “Ommetje Westdorpe” is sinds enige maanden onderbroken. Reden hiervan is dat een eigenaar het 
stukje pad op zijn grond niet meer ter beschikking stelt. Kan de Gemeente Terneuzen hierin bemiddelen 
om het pad terug open te krijgen? Het pad heeft er namelijk 5 jaar gelegen. 
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10. Verkeersveiligheid 

Een aantal punten werden al aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje (zie hoger in dit verslag). Er is ook de 
problematiek dat er op Eteringen te kort wordt geparkeerd en het wegdek aan de Bernhardstraat (ter 
hoogte van het rusthuis) is in slechte staat (cfr notulen vorige vergadering). 

11. Rondvraag 

Er is voorlopig geen verder nieuws inzake de problematiek dat er veel troep rond de containers ligt. 
Er is ook al enige tijd een woning dat gesloopt wordt, doch die is halfgesloopt en er wordt niet meer aan 
verder gewerkt. Voor het zicht en de veiligheid is dit niet bevorderlijk. 

12. In- en uitgaande post 

24/05/18: formulieren toegezonden voor subsidieaanvraag 
25/05/18: melding van de nieuwe verdeling kern- en wijkbestuurders voor 2018-2022, voor ons veranderd 
er niks. Wijkcoördinator blijft Cees Wissel en wethouder blijkt Jack Begijn. 
29/05/18: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ZVKK op donderdag 21 juni 2018 
30/05/18: Mededeling dat er dienstencheques gekocht kunnen worden aan de publieksbalie in het 
stadhuis in Terneuzen. Service in de regio biedt extra hulp in het huishouden voor wie dat nodig heeft of 
wil. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan helpen zij u daar graag 
bij. Maar heeft u het gewoon druk en geen tijd voor allerlei huishoudelijke taken? Dan kunt u ook de hulp 
van Service in de regio inschakelen. 
06/06/18: samenvatting door van de bijeenkomst op d.d. 28 maart in St. Jansteen, met thema: Wonen en 
Huisvesting. 
06/06/18: E-mail van Belgische omwonende dat hij het betreurt dat Ommetje Westdorpe niet meer 
bestaat 
18/06/18: Melding van afgelasting van de netwerkbijeenkomst ZVKK van donderdag 21 juni 2018 
27/06/18: E-mail van bewoner omtrent het weghalen beplanting achter de woningen Singel (cfr 
vragenhalfuurtje) 
28/06/18: Stukken van de gezamelijke bijeenkomst stads-, dorps- en wijkraden Zeeuws-Vlaanderen van 28 
maart 2018 
03/07/18: Inzake de brief over het weghalen van de paaltjes en dat we als dorpsraad niet tevreden zijn dat 
de brief doet uitschijnen dat dit in samenspraak was met de dorpsraad, terwijl dit helemaal niet het geval 
is, heeft de gemeente (Cees) gereageerd dat ze dit gaan bekijken met de collega’s aangezien ook andere 
kernen hierover opmerkingen hebben gegeven. 

13. Zoektocht secretaris 

Wie interesse heeft om de taken van de secretaris op zich te nemen, mag zich steeds aanmelden. Iemand 
van de aanwezig bewoners, heeft hier mogelijks interesse in. 
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14. Finale interne rondvraag 

Carl dankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid. 

15. Afronding 

Carl dankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid. 


