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Goedgekeurde notulen vergadering 11 december 2018 
 

Datum: Dinsdag 11 december 2018, 19u30 
Locatie: De Tukker 
Aanwezigen dorpsraad: Tommy van Overmeeren, Sarissa Capello, Bertus Franse, Peter Verhelst, Stefan 

Joos, Fabrice Lottin 
Afwezig dorpsraad: Carl de Hulsters (wegens ziekte) 
Aanwezigen gemeente: Jack Begijn 
Aanwezige bewoners: Nel vdV, Ria N, Roland dB, Robert dB, J. dP, Marina G, Martine G 
Aanwezige raadsleden: Loek de Beleir, India Zandman 
 

1. Opening 

Gezien afwezigheid van onze voorzitter, neemt Tommy het voorzitterschap tijdens de vergadering over. Hij 
heet iedereen hartelijk welkom. Er wordt even medegedeeld dat John Smael is gestopt met de dorpsraad. 

2. Vragenhalfuurtje 

Nieuwe woningen Lindelaan 

In de Lindelaan komen 8 nieuwe huizen, maar het is niet duidelijk welke. Weet iemand hier meer over? Uit 
het bestemmingsplan valt dit niet op te maken. Voor de Gemeente is het ook niet duidelijk. 

Sloop woningen 

In de Beatrixstraat, net als in de Lindelaan, zijn huizen gesloopt, maar wat met de afwerking? Zoals 
bijvoorbeeld herstelling van het voetpad of ophogen van de grond. De dorpsraad gaat ervan uit dat dit de 

taak is van Woongoed. De dorpsraad zal contact opnemen. ACTIE 141 

Slechte staat van de Bernhardstraat 

In het algemeen is de Bernhardstraat in slechte staat. Dit punt werd reeds aangekaart en dhr. Jurgen 

Vervaet (Gemeente) neemt dit veder op. ACTIE 142 

Klok van de Kirke 

De Kirke is niet verlicht en ook de klok werkt niet meer. Kan dit worden verholpen? De verlichting is stuk en 
het mechanisme van de klok is stuk. Herstellingen zijn zeker mogelijk, maar voorlopig is hier geen budget 
voor. Er zijn immers andere meer prioritaire werkzaamheden die voor komen zoals de herstelling van het 
dak en de glazen in lood.  Eventueel zou een stagiair of een schoolproject een oplossing kunnen bieden… 
Een sponsoractie zou ook voor meer financiële ademruimte kunnen zorgen. 
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Verlichtingen rotondes Tractaatweg 

Op de Tractaatweg branden de lichten aan de ronde punten nog niet. Is dit normaal? De weg is inderdaad 
al opgeleverd, maar nog niet volledig af. We gaan ervan uit dat dit deel uitmaakt van de afwerkingsfase. 

Rommel bij containers 

Rond de containers is het steeds een zootje. Verdwijnen deze in 2020? En hoe ziet het nu met het sorteren 
van plastiek? In onze regio is sluikstorten een probleem en zeker in de omgeving van de containers. Zoals 
verschenen in de pers zal plastiek niet langer meer apart worden gesorteerd. Er zijn reeds meerdere 
gemeenten die hiervan afstappen. Verdere communicatie naar de bewoners toe zal in het verdere verloop 
uiterst belangrijk zijn. De gemeente wijst erop dat er vandaag nog steeds gescheiden dient gesorteerd te 
worden, aangezien dit pas in de toekomst automatisch gesorteerd zal worden. 

Parkeren bocht Graafjansdijk - Lindelaan 

Parkeren aan de bocht op Graafjansdijk met de Lindelaan is heel gevaarlijk. Meerdere malen is dit al 
aangegeven. Het zicht wordt belemmerd en vormt een hindernis voor het doorgaand verkeer. De 

dorpsraad zal dit nog eens op de agenda plaatsen van de wijkagent. ACTIE 143 

Veiligheid en onderhoud van de Graafjansdijk 

Hoe zit et met de veiligheid en onderhoud van Graafjansdijk? Zijn er nog actiepunten rond snelheid en 
zwaar verkeer? Er werden snelheidsmetingen uitgevoerd, maar de resultaten bleven onder het 
gemiddelde, waardoor de gemeente vindt dat er geen actie is vereist. De dorpsraad deelt deze mening 
niet! De dijk wordt elk jaar door de Gemeente aan de hand van een algemene schouwing gecontroleerd. 
Voorlopig voldoet alles. Inwoners kunnen wel zelf via een MOR nodige herstelwerkzaamheden aangeven. 
Asfaltering is geen optie. 

Aantal bewoners 

Het inwonersaantal is in de dalende lijn. 

3. Vaststellen agenda 

Agenda wordt aanvaard. 

4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

De notities van de vorige vergadering zijn helaas zoekgeraakt. Er is dus geen verslag om goed te keuren. 

5. Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst werd doorgenomen, doch geen statussen. 

Actiepunt 91 – WhatsApp groepen, afstemming met de beheerders  

In afwachting. 

Actiepunt 94 – Interessante regels voor kermishouders 

Er komt nog een collegevoorstel. Alles zal officieel nog worden bevestigd. 
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Actiepunt 98 – Overleg met Woongoed en Gemeente Terneuzen 

In opvolging bij Carl. 

Actiepunt 100 – Brief van de kassen 

De communicatie door de gemeente (eindcontrole) wordt verder opgevolgd door Jack Begijn. 

Actiepunt 110 – Stand van zaken dorpsboomgaard 

Wordt verder opgevolgd door Dennis. Anderzijds valt wel op te merken dat Westdorpe reeds een 
dorpsboomgaard heeft. Deze ligt aan de kruising bij de Sasdijk en de Ameliaweg. Volstaat deze niet? Is een 
tweede boomgaard dan nodig? 

Actiepunt 113 – Impact windmolens op landschap 

Dit punt is niet meer relevant en wordt dus afgesloten. 

Actiepunt 126 – Overkoepelende verzekering voor alle organisaties binnen ‘t dorp 

We hebben een document ontvangen van August en bekijken we verder. 

Actiepunt 127 – Paarden op wandelpaden 

Dit punt is afgehandeld. 

Actiepunt 129 – Hardere verlichting op het Erkelpad 

Dit punt is afgehandeld. De gemeente kan de lichtsterkte niet aanpassen. Als over een aantal jaren de 
verlichtingen worden vervangen, zal dit anders zijn. 

Actiepunt 132 – Uitbreidingen Cargill 

Jack Begijn zal navragen. 

Actiepunt 138 – Rooien van de struiken aan de Molenkreek 

Er volgt een brief voor de bewoners en volgende week maandag is er een bewonersvergadering. Op deze 
vergadering is de visclub niet uitgenodigd en vragen wij ons als dorpsraad of ze niet moeten worden 
betrokken. Ook het wandelpad aan de overzijde ligt slecht, maar dit zal voorlopig ongewijzigd blijven. 

Actiepunt 139 – Mogelijke maatregelen tegen sluipverkeer en te hoge snelheid Graafjansdijk 

Zie vragenronde waar volgens de gedane snelheidsmetingen en ook aantal vooretuigen geen acties 
worden ondernomen. 

Actiepunt 140 – Extra kerstboom mee verzekering in verzekering gemeente 

De lichtjesstoet heeft een boom bezorgd, en de gemeente heeft deze opgezet opdat deze meeverzekerd is. 
 

6. Stand van zaken politie 

Geen mededelingen. 
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7. Stand van zaken Tractaatweg 

Geen nieuws. In februari volgt de definitieve oplevering, waarbij een aantal stakeholders worden 
uitgenodigd. 

8. Infoavond windmolens 

Opvallend was dat er vrij veel tegenwerking was vanuit allerlei hoeken. Voorlopig ligt het stil en dit 
waarschijnlijk door de negatieve reacties binnen de regio. Er werden vragen gesteld vanuit de commissie. 
R&B wacht nu op het rapport (februari 2019) van Fon Ten Thij. Aan de Belgische grens op Zelzate zouden 
er ook plannen bestaan voor het plaatsen van windmolens. Door de gemeente wordt dit verder besproken 
tijdens het gemeenschappelijk Kanaaloverleg. 

9. Rondvraag 

Café ’t Oude Raedhuis 

De huidige eigenaren van Café ’t Oude Raedhuis stoppen er mee. Het zou een groot verlies zijn voor het 
dorp en het dorpsgebeuren, mocht er geen opvolging komen. Bestaan er geen mogelijkheden of 
initiatieven vanuit het dorp om dit op te vangen? Is een burgerinitiatief vanuit de verschillende 
verenigingen geen optie? Voorlopig is hier weinig animo rond te vinden. 

Bos scouting 

De gemeente communiceert dat het bos aan de scouting een opknapbeurt zal krijgen. 

Goethals Attent 

Goethals Attent heeft een initiatief opgestart dat mensen bij een kopje koffie een vrije gift kunnen doen. 
Het geld wil hij geven aan de dorpsraad. 

Activiteitenbord 

Het activiteitenbord bij het binnenrijden van Westdorpe (Bernhardstraat) is stuk gereden. Komt er een 
nieuw bord? Zal worden beken en opgenomen worden door de Gemeente. 

Bedrijvensteun 

In verschillende media werd bekend gemaakt dat de Gemeente Terneuzen samenwerking zoekt en geld 
ontvangt van bedrijven (bijvoorbeeld Vlaeynatie) voor de steun van het project city marketing Terneuzen. 

Opvallend is dat de City marketing een sterke focus heeft voor de binnenstad en nauwelijks interesse toont 
voor de kleine kernen. Het kan toch niet zijn dat de kleine kernen de lasten moeten dragen en enkel de 
stad hier voordeel van heeft. Komt voor deze middelen een verdeelsleutel ook in het voordeel van de 

kernen? Jack Begijn neemt dit verder op. ACTIE 144 
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10. In- en uitgaande post 

Aan te vullen. 
 

11. Finale interne rondvraag 

Geen verdere vragen 

12. Afronding 

Tommy dankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid. 


