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Conceptnotulen ter validatie vergadering 14 mei 2019 
 

Datum: Dinsdag 14 mei 2019, 19u30 
Locatie: De Kirke 
Aanwezigen dorpsraad: Peter Verhelst, Bertus Franse, Sarissa Capello, Stefan Joos, Fabrice Lottin, Carl de 

Hulsters 
Afwezig dorpsraad: Tommy van Overmeeren (verontschuldigd) 
Aanwezigen gemeente: Cees Wissel, Jack Begijn 
Aanwezige bewoners: Els W, Eric L, Martine G, André D, Nathalie VL, Nel vdV, Anja P, Marceline VD 
Aanwezige raadsleden: Rudy de Buck, India Zandman 
Uitgenodigen: Coen Kaijser (directeur van onze school) 
 

1. Opening 

Carl opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er wordt een korte voorstelling gedaan van 
elkeen. 

2. Vragenhalfuurtje 

Notulen vorige vergadering 

De conceptnotulen van de vorige vergadering staan op de website. 

Begin Eversdam (voor afslag) 

Vraag is om het mogelijk is voor het plaatsen van een bord voor uitgezonderd plaatselijk verkeer en enkel 
aangelanden. Ook of het mogelijk is om havennummers te vermelden. 

ACTIE 153 Cees neemt dit op. 

Parkeerregels De Tukker 

Bij hotel is daar geen parking nodig? Wat met een bedrijf dat groeit? Er wordt gekeken naar de 
gelegenheden in de buurt. Ook huizen die veranderen van bestemming zorgen vaak voor problemen. 
Huizen worden woonhuizen naar logeergelegenheden voor arbeiders. 

ACTIE 154 Cees gaat dit na. 

Axelsestraat 

Bij kruising Axelsestraat – Graafjansdijk staat de signalisatie voorrang van rechts. De signalisatie is juist, 
maar wordt hierop gecontroleerd? Bord geeft vooral aan dat er een gevaarlijke kruising is. Er is ook wat 
onveiligheid dat gecreëerd wordt door bebossing op de weg. 

ACTIE 155 Cees gaat dit na. 

Koegors fietspad 

Koegors voor fietser gevaarlijk bij spoorweg. Wordt opgevolgd maar voorlopig geen wijziging. 
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Wegzakken kolk bij Singel 

Dit is nagevraagd maar wordt gecontroleerd bij wegenverkeersplan. Wordt pas bekeken en volgens 
prioriteit behandeld. 

Japanse duizendknoop 

Antwoord is in behandeling. Ook andere delen hebben ervan last. Dhr Van Soelen is naar een opleiding 
geweest. De doorgang is echter versperd. 

Tractaatweg 

Is er overlast of zijn er meldingen van andere medebewoners? Medebewoners vallen bij. Is het asfalt het 
probleem? De dynamiek is gewijzigd. De problematiek van de verkeerde asfalt is niet de eerste keer 
gemeld. 

ACTIE 156 Cees gaat dit na. 

Testen Graafjansdijk 

Vroeger werd op een stuk van de Graafjansdijk een nieuw soort asfalt getest. Wat zijn daar de resultaten 
van? Er is sindsdien niks meer gewijzigd maar ook niks gecommuniceerd. Het is blijkbaar niet algemeen 
toegepast omdat er leidingen onder zitten en dus minder praktisch is. Als er problemen zijn met de weg, 
maag steeds een MOR ingediend worden. 

3. Uitleg situatie/toekomst basisschool De Kreeke 

Coen stelt zich kort voor: sinds januari 2019 is hij de nieuwe directeur, daarvoor was hij aan de slag in Hoek 
en Philippine. Voor de toekomst: er wordt aan een schoolplan gewerkt. Een stukje nieuwbouw staat daarin 
opgenomen. Er wordt geopperd voor meer binding met verschillende activiteiten. Met bv. Het 
oranjecomité en de dijkfeesten wil de school prominenter aanwezig zijn op het dorp en op sociale media. 
De school is nu toch relatief oud. De uitstraling mag ook wel anders. De veiligheid is ok, maar een bouw 
voorbereidend budget is aangevraagd. In het najaar (september 2019) zouden gesprekken met de 
gemeente opnieuw worden opgestart. 
IKC traject ligt ook in de planning / voornemens. 1 gebouw voor alle kidsactiviteiten. 
De gemeente Terneuzen gaat in de toekomst voor de gemeente veel budget (40 tot 60 miljoen) uittreken 
voor de huisvestiging van scholen (Hoek en Westdorpe). 

4. Vaststellen agenda 

Agenda wordt aanvaard. 

5. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

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

De actiepuntenlijst werd doorgenomen, doch geen statussen. 

Actiepunt 91 – WhatsApp groepen, afstemming met de beheerders  

Geen nieuws. 

Actiepunt 94 – Interessante regels voor kermishouders 

Bedoeling is dat er geen staangeld betaald dient te worden, en ook geen onkosten voor nutsvoorziening. 
De kermis vindt plaats van 6 tot 9 juli. Echter onduidelijk of er kramers aanwezig zullen zijn. 

Actiepunt 98 – Overleg met Woongoed en Gemeente Terneuzen 

Er is een afspraak gepland op 27 mei 2019. Lodewijk Nolsen wordt mee uitgenodigd. Alle nieuwe woning 
van de Lindelaan zijn al verhuurd. 

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. 

Actiepunt 141 – Afwerking stoep bij sloping woningen 

Wordt meegenomen naar vergadering bij Woongoed (zie actiepunt 98). 

Actiepunt 144 – Verdeelsleutel voor Westdorpe van gelden uit Westdorpse bedrijven 

Jack ligt de situatie toe. De City marketeer organiseert niks en tracht de toeristen en bedrijven aan te 
trekken en te behouden en zich te onderscheiden van Sluis en Hulst. De focus ligt op haven en water en 
het centrum van Terneuzen. Als activiteiten georganiseerd worden die passen in de focus, wordt dit extra 
geadverteerd. Er wordt ingespeeld op havenfeesten en bij opendeurdagen. De voorziene uitgaven hiervoor 
zijn 200.000 euro voor 5 jaar. De gemeente vindt dat de bedrijven ook moeten bijdragen, zoals Dow, 
Cargill, enz … En dit doen ze door structureel financieel bij te dragen gedurende 4 jaar. Zo heeft de 
Vlaeynatie zelf geen PR en maken ze ook gebruik van de City Marketeer. Het is geen kwestie van lusten 
voor de gemeente en lasten voor de andere kernen. Maar de city marketeer concentreert zich op de 
hoofdkern. Want de hoofdkern dient sterk te zijn. Als het regent in Terneuzen, druppelt het in de ander 
kernen. Vlaeynatie blijft open voor lokale activiteiten. 

Actiepunt 148 – Probleem van parkeren op de Spoorweg 

Er is onrust dat er een parkeerverbod zou komen. Dat is niet het geval, er is een miscommunicatie. Er is bij 
de bewoners langs geweest en onderzoek gedaan. De bedoeling is om nog een vergadering te hebben en 
zo samen met de bewoners en belangstellende (omwonenden en landbouwers) naar een oplossing te 
zoeken. 

Actiepunt 149 – Vrachtwagens via Axelsestraat naar Axelse vlakt 

Geen nieuws. 
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Actiepunt 150 – Opknappen waterput in Schuttersweide 

Er is een verzoek en het pad wordt aangepast. Wordt opgenomen. 

Actiepunt 152 – Visie dorpsraad 

We zijn er mee bezig 

7. Stand van zaken politie 

Geen mededelingen van de politie. Wel de snelheidsmeting die is gebeurd in het dorp. 
Op 15 april is door Jos van Westen (politie), onze wijkagent, een snelheidsmeting gedaan in de 
Bernhardstraat en Molenstraat te Westdorpe, waarbij Carl aanwezig was. De snelheidsmeting in de 
Bernhardstraat was van ca. 07.30 tot 08.35, er zijn ca. 60 auto’s gepasseerd en daarvan reed maar een zeer 
beperkt aantal te snel (sneller dan 38). Er waren ca. 6 auto’s die tussen de 38 en 42 km per uur reden, de 
rest reed keurig tussen de 28-34 km per uur. 
Vervolgens van 08.40 tot 09.35 uur gestaan in de Molenstraat daar zijn ca. 40 auto’s gepasseerd en daar 
reed ca. 50% te snel, tussen de 40 tot 52 km., vooral komende vanaf de Tractaatweg en vanaf de 
brandweerkazerne is de snelheid ruim boven de 30 km. Reden is vooral omdat de Molenstraat niet is 
ingericht als 30 km gebied. 
Vervolgens wordt er ook op het stukje Molenstraat vanaf de brandweerkazerne naar Tractaatweg ruim 
boven de daar geldende snelheid van 60 km gereden, velen reden heel snel 80 tot 90 km. Per uur. 

8. Brief parkeerverbod Spoorweg 

Zie actiepunt 148, waar dit ondertussen besproken is. 

9. Windmolens bij Zelzate 

Standpunt van de gemeente is dat ze bij voorkeur op zee geplaatst worden. Nu is er voorlopig nog geen 
beslissing genomen. Eventueel de Mosselbanken als combi van windmolens en zonne-energie, tijdelijk tot 
Dow uitbreidt. 
Inzake de windmolens bij Zelzate is er vanuit de dorpsraad geen bezwaar gemaakt, vanuit de gemeente 
wel. De provincie gaat door. 

10. Zonnepark in Westdorpe 

Even kort toelichten dat dit geen initiatief is van de dorpsraad maar een persoonlijk initiatief van Peter. 
Er is een kersvers plan om de polder open te houden, wat tegenstrijdig is aan het plan van een zonnepark. 
Peter denkt er aan om misschien nog een huis aan huis moment te plannen en nadien nog een moment 
misschien in de Kirke. Jack licht toe dat binnen een logisch toetsingskader een zonnepark op goede 
landbouwsgrond niet past. 
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11. Zwerfafvalset 

Er is een vraag gekomen of wij interesse hebben in een zwerfafvalset die ter beschikking ligt in dorpshuis 
ofzo. We vinden dit een goed idee en gaan positief reageren. 

12. Rondvraag 

Geen vragen 

13. Afronding 

Carl dankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid. 
Bertus Franse stopt als bestuurslid na bijna 20 jaar dienst in de dorpsraad. Carl namens de dorpsraad en 
Jack namens de gemeente, nemen uitvoerig de tijd om Bertus te bedanken. 


