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Goedgekeurde notulen vergadering 19 maart 2019 
 

Datum: Dinsdag 19 maart 2019, 19u30 
Locatie: De Tukker, Westdorpe 
Aanwezigen dorpsraad: Carl de Hulsters, Stefan Joos, Bertus Franse, Tommy Van Overmeeren, Fabrice 

Lottin, Sarissa Capello 
Aanwezigen gemeente: Cees Wissel 
Aanwezige bewoners: Ria N., Nel vdV, Martine G, Koen vW, Rudy C, Eric L 
Aanwezige raadsleden & fractievolgers: 
 India Zandman, Rudi de Bock 
 

1. Opening 

De voorzitter Carl opent de vergadering, en verwelkomt iedereen. Peter notuleert. 

2. Vragenhalfuurtje 

Varia 

Bij vragenhalfuurtje komt aanbod: 
• Bomen kappen Vissersverkorting 
• Snelheidsbeperking Graafjansdijk, Kleinkanaalweg, Vissersverkorting 
• Koen vW – Parkeerverbod Spoorweg 

Kermis 

Shane vraagt wanneer kermis plaats vindt, is dat eventueel weer vroeger? Cees Wissel -> er is nog niets 
bekend. 

Japanse duizendknoop 

Eric L. vraagt of Japanse Duizendknoop bestreden kan worden aan de Molenkreek. Hij vraagt ook aandacht 
voor slecht wegdek in de Singel. 

Notulen 

Men stelt dat de notulen van vorige vergadering vrij laat ter inzage zijn! Misschien niet goedgekeurde 
notulen publiceren. 

3. Vaststellen agenda 

OK. 
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4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het vorige verslag is goedgekeurd. 

5. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 110 – Mogelijkheden bekijken van een boomgaard in Westdorpe 

Geen nieuws, hoe staat het ermee? 

Actiepunt 132 – uitbreiding Cargill 

Hoe is het gesteld met het geluidsniveau van Cargill? Bovendien blijkt uit de PCZ van 19/02 dat er 
uitbreiding voorzien is. 

Actiepunt 138 – Informeren pad Molenkreek achter woningen Singel 

Vaststelling dat Dhr. Van Soelen van de groenvoorziening veel beloftes niet nakomt. afspraken zijn dat er 
beplanting teruggeschroefd zal worden, de knotwilgen blijven en vernieuwde banken komen. Bovendien 
wordt het schelpenpad aangepast. Cees zal nog contact opnemen met Dhr Van Soelen. 

Actiepunt 141 – Contact met Woongoed 

De eerder vastgestelde dorpsraadvergadering wordt een week later gehouden. Men constateert dat in 
Westdorpe veel woningen gesloopt worden, maar er wordt weinig herbouwd. De provincie lijkt bij te 
draaien door meer gelegenheid te bieden voor herbouw in de dorpskern. Cees zegt dat de gemeente wel 
open staat voor nieuwbouw. Er worden de laatste tijd veel woningen verkocht aan beleggers. 

Actiepunt 142 Staat Bernhardstraat 

Deel wordt opgeleverd. 

Actiepunt 144 –Verdeelsleutel voor Westdorpe 

De Vlaeynatie geeft veel geld voor City Terneuzen, doch men vindt dat Westdorpe voorrang mag krijgen 
omdat we ook de lasten dragen. 

Andere 

Peter gaat bekijken of er mogelijheden zijn voor bruggetje over de kreek of speeltuin bij Goethals. 

6. Stand van zaken politie 

De politie heeft inval gedaan in een woning waarbij iets buit is gemaakt. Bij een toekomstige 
snelheidscontrole mag een bestuurslid mee. 

7. Zonnepanelen (particulier voorstel Peter V.) 

Peter heeft een voorstel om op zijn land een zonnepark aan te leggen, waarbij de bewoners zouden 
kunnen participeren. De panelen zouden zelfs meer stroom kunnen leveren dan nodig in Westdorpe. Hij 
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vindt zonnepanelen aantrekkelijker dan windmolens. Als compensatie naar het dorp toe wil hij graag een 
rondje Westdorpe mogelijk maken door toegang te verschaffen op zijn gronden, bossage te voorzien 
rondom de zonnepanelen om het zicht natuurlijk te houden. Hij zal op zijn gronden toelichting geven op 
zaterdag 6 april om te polsen wat de reacties zijn van de bewoners. 

8. Woningbouw 

Men stelt dat er in Westdorpe ± 60 woningen zijn afgebroken en er worden er slechts 8 nieuwe gebouwd. 
Men dwingt mensen om naar Terneuzen te gaan wonen. 

9. Rondvraag/mededelingen 

Tractaatweg 

Bertus merkt op dat de oversteek bij de grens van de Tractaatweg/Stekkerweg bij de grens erg krap en 
gevaarlijk is. 

10. In- en uitgaande post 

19/02/19: vraag over algehele vuurwerkverbod in de gemeente Terneuzen 
21/02/19: vraag van Loek De Beleir inzake aantal gesloopt woningen in Westdorp  
21/02/19: resultaat windverkenning Terneuzen (van Fon ten Thij) 
25/02/19: veranderingen in baliedienstverlening gemeente Terneuzen 
25/02/19: uitnodiging van de Dijkfeesten Westdorpe om deel te nemen aan de informatiemarkt 

 men zal als dorpsraad niet deelnemen en dat ook terugkoppelen 
28/02/19: uitnodiging algemene ledenvergadering ZVKK op 10 april 
12/03/19: afschaffing welkomstmoment op niveau van de gemeente Terneuzen, wel faciliteren als gepland 
door kernwijken (+ aanvulling met extra infopagina op hun website op 14/03/19) 

 Men wil elke 2 jaar de nieuwe inwoners van Westdorpe verwelkomen. 
14/03/19: terugblik Tractaatweg 

11. Hoe verder met de dorpsraad 

Er is nood naar een duidelijke visie voor de dorpsraad en er zal hierop gewerkt worden. ACTIE 152 

12. Afronding 

Stefan wil een duidelijke visie voor de dorpsraad en iedereen is het er mee eens. 
Nieuwe bestuursleden dienen aangemeld te worden bij de KvK. 
Bertus zal de volgende vergadering stoppen na ± 20 jaar. 
Er is een voorstel om het nieuwe schoolhoofd uit te nodigen op de volgende vergadering. 
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Carl bedankt iedereen hartelijk voor de komst. 


