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Conceptnotulen ter validatie vergadering 28 augustus 2018
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:
Afwezig dorpsraad:
Aanwezigen gemeente:
Aanwezige bewoners:
Aanwezige raadsleden:

1.

Dinsdag 28 augustus 2018, 19u30
Café ’t Oude Readhuis, Westdorpe
Carl de Hulsters, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Bertus Franse, Sarissa Capello,
Tommy van Overmeeren
Peter Verhelst (verontschuldigd), John Smael (verontschuldigd), Dennis Debaere
(verontschuldigd), Derk Jan Franse
Jack Begijn
Sandra D, Frank, Lion H, Mel VdV, Ria N, Wendy S, Martine G, Anja P, Nathalie
dB, Maarten M, Linda L, André D
Loek de Beleir, India Zandman

Opening

Gezien afwezigheid van onze voorzitter, opent de ondervoorzitter Carl de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom. Er wordt een korte voorstelling gedaan van elkeen.

2.

Vragenhalfuurtje

Problemen Lindelaan/Graafjansdijk
Er valt weinig aan te doen, het is gewoon een rot bochtje.
Bocht Visserverkorting/Graafjansdijk
De stoep is verbreed en met als gevolg dat ze kapot worden gereden door de brede landbouwvoertuigen
of bestemmingsverkeer inzake vrachtwagens.
Hoge snelheid op Graafjansdijk
Er wordt ontzettend hard gereden op de Graafjansdijk. De politie is bezig met een actieplan. De wijkagent
heeft dit doorgegeven aan Nel van der Vaart.
Leefbaarheid Westdorpe verhogen vanuit de gemeenteraad (Loek de Beleir)
Loek wil de verkeersveiligheid aan de scholen verhogen, of een ijspiste maken in Westdorpe (bij Ria of de
brandweerkazerne), of een speelbos maken (bij de brandweerkazerne of achter de Concordia). Hij wil dat
de keuze door de bewoners wordt gemaakt en wil werkgroepen maken, om zo de bewoners te betrekken.
Ook stelt hij zich de vraag wat er met de toekomstige school gaat gebeuren. Er is nood aan een
totaalbeeld. Jack voegt hier wel aan toe dat er een onderzoek gaande is inzake de huisvesting van de
school, en dat gaat echt nog een paar jaren overheen (4-5 jaar?). Wie zich wil aanmelden is welkom.
Windturbines
Voor de Gemeente Terneuzen wordt de beslissing genomen genomen door college. De Gemeente
Terneuzen is er zelf niet voor, tenzij opgelegd dat de gemeente iets moet doen. Allicht is het niet meer
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tegen te gaan dat er iets op bedrijventerreinen gaat gebeuren. Jack zegt dat bedrijven er mee bezig zijn en
dat er sowieso alternatieve energie komt, maar dit zijn geen gigantische turbines.
Sasse Windturbines: gevoel dat Fon geniepig bepaalde mensen wel en anderen niet uitnodigt. Hij wil het in
kleine clubjes doen, omdat het zo makkelijker is de mensen te overtuigen. Fon gaf het gevoel tijdens de
vergadering in Sas van Gent, dat de windmolens eerder in ‘t Sas van Gent geplaatst zouden worden. De
Mosselbank is niet meer in de running omdat Dow daar niet meer kan bijbouwen.
Er was een slide met de impact van de slagschaduw op een kaart, maar deze is verdwenen uit de
presentatie. Deze rijkt heel ver, zelfs tot in Zandstraat. Fon zal zijn finale conclusies voorleggen aan de
gemeenteraad. Als er nieuws is vanuit Sasse Windturbines, zal deze doorgestuurd worden naar de
dorpsraad. Alle kernen horen er bij als er vergaderingen zijn. Jack neemt ongerustheid mee naar het
college. Bedoeling is om een inloopdag te geven, om beleving te geven qua geluid, slagschaduw van de
windmolens. Meer informatie ook op de website www.sassewindtribunes.nl
Verkeersvrije Gemeenschappelijke Weg
Carl heeft een gesprek gehad met North Sea Port. Afsluiting is te danken aan Scheldestroom en dat
Autricheweg autoloos wordt en op termijn (als Eversdam naar kasten toe) alleen fietspad wordt. Er staat
nochtans visvijver en Zwartehoekse zeesluis met parkeerplaats, vonden ze zelf ook wel raar. Maar er zal
allicht weinig aan veranderen. Weg wordt dit jaar nog aangelegd.
Inzake de natuurpaden, is dit ook gedeeltelijk van Scheldestromen, en is voor landbouwverkeer en
voetgangers, maar niet voor fietsers.
Kerstboom en lichtjesstoet
De vraag wordt gesteld of de kerstboom van de Kerk verplaatst kan worden naar het centrum, waar dan
ook de lichtjesstoet plaatsvindt. Er is per kern maar 1 kerstboom en om een extra boom te kopen, is het
vooral lastig om deze verzekerd te krijgen. Niemand is tegen, en Jack vraagt na of een extra boom mee
verzekerd kan worden. ACTIE 140

3.

Vaststellen agenda

Carl vraagt om volgende punten toe te voegen: Schuttersweide, Van Adrichem en de paaltjes. Iedereen is
akkoord.

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 91 – WhatsApp groepen, afstemming met de beheerders
Tommy neemt dit punt verder op. Fabrice stuurt door wat hij hierover heeft.
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Actiepunt 94 – Interessante regels voor kermishouders
Uit bekommernis dat het voor kermishouders niet meer interessant is om naar Westdorpe te komen,
vroegen wij de gemeente om te kijken of er een manier is om het althans financieel interessanter te
maken. Het voormalige college had hierin toegestemd dat het nieuwe college dit zou bekijken op moment
dat de contracten herzien worden, wat binnenkort het geval is.
Actiepunt 100 – Brief van de kassen
De bevinding is dat het meer een negatief beeld werkt dan positief. Goed zou zijn dat ze tewerkstelling
creëren, deelnemen aan het dorp. Onduidelijk of dit door communicatie is gegaan. Aanbeveling dat dit
goed bekeken moet worden door communicatie.
Actiepunt 128 – Mogelijkheden tot extra zitbanken bij wandelpad rondom Westdorpe
We vinden het zwak dat een nieuw bank ten koste gaat van een bestaande bank.
Actiepunt 129 – Hardere verlichting op het Erkelpad
De vraag is neergelegd om de lichtintensiteit te versterken.
Actiepunt 130 – Veiligheid fietsers hoek Canisvliet / Bernhardstraat
De situatie wordt niet als onveilig beschouwd en er gaat dus niks wijzigen.
Actiepunt 132 – Uitbreidingen Cargill
Er is niks van gekend, binnenkort heeft de gemeente wel een bedrijfsbezoek.
Actiepunt 136 – Pad tussen Axelsestraat en Kapittelstraat
Dit pad is een voetpad, maar geen fietspad.
Actiepunt 137 – Nood aan afgesloten losloopweide voor honden
De fractie van India Zandman heeft de vraag gesteld aan het college of er toch niet één per kern kan
komen.
Actiepunt 138 – Rooien van de struiken aan de Molenkreek
Groenbeheer beoordeelt deze situatie en zal met een reactie komen. Daarnaast bekijkt de gemeente wat
er met de Molenkreek kan gebeuren voor het opkrikken van de Molenkreek. Er zal ook bekeken worden of
er afgebogen kan worden bij rondje kreek bij oud land van Loek.

6.

Stand van zaken politie

Geen mededelingen.

7.

Stand van zaken Tractaatweg

De naden van de weg hoor je wel, want er is geen fluisterafval gebruikt. Voor de rest zijn alle aanwezigen
het eens dat de werken voortreffelijk gebeuren.
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8.

Rondvraag

MOR meldingen
Er zijn klachten over hoe de MOR meldingen worden behandeld. Dit zal intern worden besproken door de
gemeente. Ook het feit dat er algemene antwoorden worden gegeven of geen antwoorden, is niet netjes.
Paaltjes (Amsterdammertjes)
Er is enige tijde geleden een brief geweest dat de paaltjes zouden verdwijnen, maar we merken vandaag
dat alles er nog staat. Bovendien waren we ook al niet erg tevreden over de manier waarover hier werd
gecommuniceerd. Jack gaat dit na.
Bord 60 verdwenen
Het bord 60 is verdwenen aan de Kapittelstraat. Blijkt echter dat het de bedoeling is om minder borden te
zetten.
Gevaarlijke situatie voor fietspad aan treinoversteek
Er zijn hier gesprekken geweest tussen de gemeente en Prorail en volgende maand zijn er nieuwe
gesprekken.

9.

In- en uitgaande post

11/07/18: mail van M. Lindenbergh met de vraag aan diverse dorpsraden om te verzoeken dat de
gemeente maatregelen zou nemen tegen vervuilde lucht van houtverbranding en ook te beschermen
tegen het lawaai van warmtepompen.
26/07/18: mail met opmerkingen van M. Govaert op de notulen van mei 2018
27/07/18: presentatie van de onafhankelijke verkenner voor de windmolens zoals gegeven in Sas van Gent
28/07/18: open brief van Rudy C met vraag voor aandacht toepassing zone 30 binnen Westdorpe
De brief luidt als volgt:
"In 1995 werd één van de drie poezen van Jan Adams doodgereden. Jan woonde in een mooie
buitenwijk van Tremelo. De straat, in een 50 kilometerzone, werd ook gebruikt als sluikweg waar de
snelheden dikwijls overdreven hoog waren.
Jan ging verslag doen op de gemeenteraad Tremelo van het gevaar door het snelle verkeer en de
dood van zijn poes. Een gemeenteraadslid, die zichzelf grappig en/of zeer interessant vond,
antwoordde "dat er toch veel katten zijn". Waarop Jan repliceerde: "Daar heeft u gelijk in. Zo zijn er
ook veel kinderen. En ik hoop oprecht dat het eerste dode kind, door onverantwoorde snelheid niet
het jouwe zal zijn."
Het doet uiteraard deugd dat het Gemeentebestuur Terneuzen zich aan haar begroting houdt. De 30
kilometerzone in de Zandstraat werd aangepakt. Een zone die voor de aanpak, althans volgens mij,
al efficiënt was. Nu na de aanpak moet het doorgaande verkeer nu nog meer vertragen, wat
uiteraard goed. En zelfs voor de fietsers is het "avontuurlijker" geworden
De Graafjansdijk A, 30 kilometerzone, tussen de Vissersverkorting en Kanaalweg blijft een probleem.
Nog steeds rijden een aantal onverantwoorde gekken met hoge snelheid erdoor. En nee, in de
begroting van de gemeente is niets voorzien om dit probleem op te lossen. Het is dus, met een bang
hart, afwachten wanneer een poes, of kind, wordt doodgereden.
Maar goed, van beiden zijn er genoeg ...

Stichting Dorpsraad Westdorpe

5/ 5

Vergadering van 28 augustus 2018
Conceptnotulen ter validatie

09/08/18: vraag tot informele bijeenkomst voor verkenning Terneuzen
23/08/18: melding dat brug Zelzate dicht zal zijn van zaterdag 25/08 tot en met 31/08.
24/08/18: uitnodiging wijkraad Terneuzen binnenstad
26/08/18: vraag van een bewoner om aandacht te hebben voor de windturbines in Sas van Gent

10. Finale interne rondvraag
Wordt door de bewoners positief ervaren dat het uiterst interessant is dat de vergadering openbaar zijn.
Op de website van de dorpsraad staat nog bij de kalender vermeld dat de vergadering enkel toegankelijk is
tijdens het vragenhalfuurtje (nvdr, dit is ondertussen aangepast, bedankt voor de melding).

11. Afronding
Carl dankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid.

