Vergadering Dorpsraad Westdorpe 21/01/2020
Aanwezig: Carl de Hulsters, Sarissa Capello, Nel van de Vaart, Tommy van Overmeeren, Peter
Verhelst, Stefan Joos en Rudy de Buck voor de dorpsraad.
Gemeenteraadslid: India Zandman.
Burgers: Eric Laurys , Van de Driessche Marceline, Ria Nachtegael
Afwezig met kennisgeving : Jack Begijn , Cees Wissel, Nathalie van Landeghem, Derek Jan Franse
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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij maakt even voor iedereen
duidelijk dat de vergaderingen worden opgenomen om later gemakkelijker de notulen te
schrijven. Na het schrijven verdwijnen de opnames. Er is geen enkel protest op dit.
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Vragenhalfuurtje: Er staan auto’s op de stoep op de Graafjansdijk , mag dit . Dit mag zeer
zeker niet. Aan A124 staat nog steeds die meterkast. Deze moet nu weg na 2 jaar Carl
neemt actie hierop. Bomenkap, er is nog steeds actie te zien, men wil dat dit wel gebeurt
voor de vogels er weer in gaan nestelen. Lozing van Dow was op de radio geweest en er zou
nooit geen gevaar geweest zijn voor de gezondheid. Hoe weten ze dit ? Er word uiteraard
door het bedrijf melding gemaakt en de provincie voert metingen uit. Hierover zijn de
meningen verdeeld. De RUD voert de metingen uit . Er word wel goed en degelijk
gecontroleerd. De wegen in Westdorpe liggen slecht, dit is wel al 20 jaar klaagt iemand . Dit
is al meerdere keren aangegeven in de Dorpsraad. Carl geeft aan dat er wel inmiddels in de
loop der jaren toch wel verbeteringen gebeurd zijn. De Bernhardstraat gaat op 24 februari
op de schop vanaf de Lindenlaan tot aan de Carl Hugostraat. Dit duurt tot in april. Er komt
asfalt te liggen. De dorpsraad gaat de wegentoestand nog even aankaarten bij de
gemeente. Er wordt gemeld dat er hier nooit Boa’s komen in Westdorpe. Dit wordt met
kracht ontkend door de voorzitter die zelfs vandaag nog had zien rijden door het dorp.
Waarom rijden de Boa’s met 2 altijd . Ook de politie doet dit. Het groenonderhoud in het
dorp laat ook te wensen over. Men vind dat er niet goed gekeken wordt naar welke bomen
en struiken er gezet worden. Planten die te veel onderhoud vragen, kan men dan beter niet
zetten vind men. Men moet wel particulieren sommeren om overhangende struiken op
straat om deze korter te houden. Er was vandaag heel veel geknoeid met de vuilcontainers.
De vorige vergadering waren er 2 dames met klachten over de Clausstraat i.v.m. parkeren.
De struiken beperkten de mensen bij in en uitstappen en hierdoor werd te ver van de stoep
geparkeerd. Cees Wissel heeft hier zeer snel op gereageerd en drie dagen later is samen met
de bewoners van de Clausstraat een compromis gevonden. Struiken eruit en gras erin, dan is
het probleem opgelost. Iedereen weer tevreden. Het “kamp komt ter sprake dit is een
doorlopende straat. Dit is echter zeer moeilijk te zien en op die plaats neemt de snelheid van
de voertuigen toe bij het uitrijden van het dorp. Het is echter voorrang van rechts en de
bewoners klagen over zeer gevaarlijke situaties. Het zou ooit de bedoeling geweest zijn dat
de straat daar op een andere weg uitkwam , maar de bewoners zouden dit niet gewild
hebben. Dit neemt echter niet weg dat er nu een gevaarlijke situatie is en blijft. Dit moet
opgelost te worden. Een oplossing zou zijn een stopbord te plaatsen op het kamp. Er word
aangegeven dat er aan een wandelpad parallel aan de brug eenstukje is afgezet voor
schapen. Dit is heel gevaarlijk voor joggers gezien de slechte staat van de afrastering. Het is
moeilijk zichtbaar. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Dit zou een stuk zijn van

Staatsbosbeheer . Dit word onderzocht. In de kapittelstraat ligt zomaar mest sinds
anderhalve maand en dit stinkt. Moet dit niet afgedekt worden? Nee dit ligt daar legaal.
Er is een roep om sneller de notulen te krijgen van de vergadering. Er waren niet echt
klachten van vuurwerkoverlast.
Vastellen agenda.: Niks speciaals Er word gemeld dat het laatste jaar de Dorpsraad heel erg
veranderd is . Bestuurlijke wisseling dan vooral. Ook moet er nog een en ander afgesproken
worden wat de website betreft. De dorpsraad neemt onderling verder nog enkele punetn
door zonder publiek.
Goedkeuring notulen.: Geen opmerkingen.
Puntjes waar aan gewerkt wordt. Eer is tegenwoordig een werkgroep voor de kermis ,
Stefan zit daar ook in .
Er wordt iets gedaan aan de kruising Bernhardstraat en Jan Dellaertstraat. De kabelleggers
hebben redelijk huisgehouden . Daar moet dringend nog iets aan gebeuren . De nieuwe
werken starten op 24 februari 2020 van de Lindenlaan tot aan de Carl Hugostraat. Dat wordt
geasfalteerd.
Windmolens: Zeeuwind geeft aan met afronden gesprekken bezig te zijn met Sagro en
Eneco en hopen binnen enkele weken de vergunningaanvraag weg te doen naar de
gemeente. Vervolgens moet het college een besluit moeten nemen of zij in principe
medewerking willen verlenen aan dit verzoek. Indien gemeente weigert, dan gaat dit door
naar de provincie.
Houd Westdorpe schoon . Even gedachten laten gaan hoe je iets kan bijdragen aan een
schoon dorp. Er is een schoonmaakpakket beschikbaar om te gebruiken. Gedacht word aan
scholen en werkgroepjes. Misschien moet de dorpsraad wel een folder maken om mensen
te laten meedenken hoe we het dorp kunnen schoonhouden. Hier moeten we later bij
volgende dorpsraad even ons gedachten over laten gaan. Als iedereen even zijn eigen buurt
al een beetje schoonhoud dan gaat het er al veel beter uitzien. Als je iets ziet in het dorp van
troep zoals een bouwkast die blijft staan en of mistanden in tuinen . Maak een foto en stuur
even naar de secretaris van de dorpsraad.
Het mantelzorgcompliment was een regelrechte schande. Een plasticzakje met 5
kaneelsnoepjes, 5 pepermuntjes , een bol chocolade en een kaartje eraan om er 180ml
warme melk bij te doen, en een potje thee in, en dan wordt er gezegd dat de mensen
moeten blij zijn dat ze nog iets krijgen als mantelzorger. Dit moet toch anders kunnen.
Carl en Rudy zijn naar Zaamslag geweest voor een thema avond “langer thuis wonen” We
zijn er met een andere voorstelling van die avond naar toegegaan. Het kwam er op neer dat
we met zijn allen zelf moeten voor zorgen dat we langer thuis kunnen wonen. Dus je woning
levensbestendig te maken. Hoe kunnen we in de dorpen maken dat je langer in je dorp kan
blijven wonen, daar hadden we zelf meer aan gedacht. Helaas het bleek anders. Wij zouden
dus als dorpsraad een rondje moeten gaan doen in het dorp en de mensen gaan adviseren
de woning levensbestendig te maken. Daar voelen wij ons niet toe geroepen.
Rondvraag: De vragen zijn inmiddels al aan de beurt geweest.
De voorzitter sluit de vergadering voor de aanwezigen .

