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Goedgekeurde notulen

Goedgekeurde notulen vergadering 5 februari 2019
Datum:
Locatie:
Aanwezigen dorpsraad:

Dinsdag 5 februari 2019, 19u30
De Kirke, Westdorpe
Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Tommy van Overmeeren, Peter Verhelst, Bertus
Franse
Afwezig met kennisgev.: Stefan Joos, Fabrice Lottin (familieomstandigheden)
Aanwezigen gemeente: Jack Begijn, Cees Wissel
Aanwezige bewoners:
Johan de B. Cor Ri, Mevr. Ria N, Tom H, Nel vdV
Aanwezige raadsleden: Loek de Beleir, India Zandman

1.

Opening

De voorzitter Carl opent de vergadering, en verzoekt daarna aan Tommy om het woord over te nemen ivm
met de zwakte van zijn stem.

2.

Vragenhalfuurtje

Hekken Beatrixstraat
De vraag is of er hekwerk komt rond de geslopen woning in Beatrixstraat en Wilhelminastraat, we
vermoeden het wel zullen het even afwachten (actiepunt 141).
Tevens wordt er gewezen op de op straat liggende verkeersborden, Cees W. neemt dit op. ACTIE 145
Huizen Lindenlaan
Naar aanleiding van een vraag heeft Carl uitleg over de acht woningen die worden gebouwd in de
Lindenlaan, levensbestendige woningen, huurprijs tussen 600-700 euro, bouw start in mei oplevering
september/oktober 2019.
Bebossing Graafjansdijk A 50
De gemeentelijke bebossing is nog steeds zeer slordig ter hoogte van A 50, Cees W. neemt dit nogmaals op
met de afdeling groenvoorziening van de gemeente. ACTIE 146
Windmolens
Voor de eindconclusie van Fon ten Thij op 21 februari a.s. zijn wij niet uitgenodigd
Kerkklok
Peter vraagt naar de mogelijkheden van reparatie van de kerkklok, volgens Loek zijn de kosten ca.
40.000 euro, als je dit wil zal hiervoor een werkgroep moeten oprichten, Peter zou graag nog wat meer
realiseren in Westdorpe. Peter zou het voortouw nemen.
Tractaatweg
De afslagborden van de Tractaatweg zou beter zichtbaar moeten worden, verlichte borden, lichtmasten?
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Verzoek melden het bij de Tractaatweg vooral ook tijdens het openingsfeest op zaterdag 16 februari a.s.,
dan zijn de mensen van de Tractaatweg hier aan de Kirke, tevens zou er meer geluidsoverlast zijn.
ACTIE 147
Parkeren Spoorweg
Vooral parkeren aan begin van de Spoorweg vanaf de “de Kirke” is een probleem voor doorgaand verkeer
vooral voor de landbouw. Zou mogelijk nog eens bekeken moet worden door gemeente. ACTIE 148
Vrachtwagens Axelsestraat
Nog steeds rijden er veel vrachtwagens naar de Axelse Vlakte via de Axelsestraat en terug, zou door
Zeeland Seaports, waterschap nogmaals bekeken moeten worden. ACTIE 149
Padje Molenkreek (in Schuttersweide)
Verzoek is om het pad rond de waterput in de Schuttersweide nog eens op te knappen, is nu niet veel van
over. Cees neemt dit op met afdeling groenvoorziening. ACTIE 150
Thematisering
Vraag bestaat de werkgroep thematisering nog? Er hoe ver is deze actief, Carl neemt het op met Hans B.
ACTIE 151

3.

Vaststellen agenda

OK, wel toevoegen van een punt over de dierenweide

4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het vorige verslag is goedgekeurd.

5.

Actiepuntenlijst

Actiepunt 91 – Afstemmen met huidige WhatsApp beheerders
Dit zal verder uitgewerkt worden.
Actiepunt 94 – Hoeveel staangeld betalen de foorkramers in Westdorpe?
Besluit komt eind februari 2019, volgens wethouder Begijn en Cees Wissel wordt het gratis,.
Actiepunt 98 – Afspraak overleg woongoed Zeeuws Vlaanderen
Is overleg geweest inzake Lindenlaan, overige locaties nog te bespreken.
Actiepunt 100 – Kassen en kunstlicht
Folder nog steeds niet verspreid, volgens Cees W. wel in september 2018, op één persoon na herkend
niemand de folder, Cees W. laat de folder alsnog binnenkort verspreiden.
Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe
Geen nieuws.
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Actiepunt 132 – uitbreiding Cargill
Volgens wethouder Begijn op de gemeente niks bekend.
Actiepunt 138 – Informeren pad Molenkreek achter woningen Singel
Naar aanleiding bespreking met bewoners zullen deze het nieuwe plan van de gemeente nog krijgen.
Zie ook onder punt 9 – rondvraag.
Actiepunt 141 – sloop woongoed
Komende tijd even op letten en anders alsnog contact met Woongoed.
Actiepunt 142 Staat Bernhardstraat
Er wordt een gedeelte geasfalteerd, 18 febr. bijeenkomst bewoners bij De Tukker.
Actiepunt 144 –Verdeelsleutel voor Westdorpe
Volgens Wethouder Begijn moeten de gelden welke voor Terneuzen City zijn gegeven, los gezien worden
van geld voor Westdorpe.

6.

Stand van zaken politie

Er is veel last van hennepteelt in de buurt. De wijkagent vertelt dat dit best gemeld wordt en dit kan
anoniem via de website: https://www.meldmisdaadanoniem.nl. De meldingen worden zeker opgepakt ook
al omdat dergelijke teelt zorgt voor brandgevaar. Inzake overlast inzake drugs, bestaat het nummer
0800 22 50 85.
In geval van burenruzies tonen de cijfers aan dat in de meeste gevallen buurtbemiddeling beter werkt dan
als er tussenkomst is van de politie, meer info op de website van de gemeente, via volgende link:
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Buurtbemiddeling

7.

Stand van zaken Tractaatweg

Feestdag opening zaterdag 16 febr. en maandag 18 februari door de minister.

8.

Windmolens

21 februari komt rapport van Fon ten Thij bij de gemeenteraad, dorpsraad is hiervoor niet uitgenodigd.
Tevens komen er mogelijks twee molens net over de grens op Zelzate bij de Nul. (Canisvliet)

9.

Rondvraag/mededelingen

Bijeenkomst pad bij Molenkreek achter Singel
Mensen welke zijn geweest vonden dat de inspraak zeer beperkt was, volgens mensen van de gemeente
was dit niet zo? De overzijde van de kreek bij landbouwgrond moet nog worden bekeken. Er zouden alsnog
een brief van tekening komen hoe het wordt.
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Vuurwerk
De vraag van Carl hoe het zichtbaar is dat het een vuurwerk vrije zone betreft? Hierop kon geen duidelijk
antwoord worden gegeven. Antwoord dat in de krant staat, is wel heel kort door de bocht.

10. In- en uitgaande post
Uitnodiging voor bespreking op 18 februari bij de Tukker voor herbestrating stuk Bernhardstraat, tussen
Lindenlaan en Carel Hugostraat.
Verzoek van kermisexploitanten om kermis een week te vervroegen wordt met gemende gevoelens
aanhoort. Verzoek neerleggen bij horeca. Een enkeling stelt voor om het samen te voegen met de
dijkfeesten.
Uitnodiging voor Beurs DUURZAAMTUUS op 9 febr. a.s. bij Bio Base.

11. Afronding
Tommy bedankt iedereen hartelijk voor de komst.

