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STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 13/07/2021 

Gegevens 
Type: Gesloten 
Locatie: Café De Tukker  
Opmaak verslag: Nel  
Aanwezigen: Nancy, Peter, Fabrice, Stefan, Sarissa, Tommy, Nel  
Afmeldingen: Nathalie, Derek-Jan  

Goedkeuring vorig verslag 
Verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Openbare bijeenkomst 
Zonder dat de Dorpsraad het wist, had de gemeente Terneuzen een aantal mensen 
uitgenodigd voor een gesprek met de verkeersdeskundige, de heer Van Kerkhove. Hij kwam 
uitleg geven over het probleem met de grote hoeveelheid grote vrachtwagens, die dwars 
door het dorp rijden en overal de wegen in het dorp beschadigen. De gemeente gaat op de 
buitengrens van het dorp borden plaatsen. Hij adviseerde om ook in gesprek te gaan met 
Zeeland Seaports om met dat bedrijf te overleggen hoe een en ander in de toekomst 
geregeld kan worden. Praten kan nooit kwaad.    

Neerslag 
1. Kascontrole door Peter, Nel en Sarissa om 19.00 uur 

Is gecontroleerd. 

2. Welkom heten van mogelijk 3 nieuwe leden 

Wij heten 3 nieuwe leden welkom, die zich voorstellen, te weten Peter Verhelst (die 
waarschijnlijk de functie van secretaris op zich wil nemen, Fred van de Abeele en 
Walter van Haelst.  

3. Opening vergadering 

De waarnemend voorzitter opent om 21.00 uur de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden. 

4. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
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5. Verkiezing dagelijks bestuur 

Na het overlijden van de vorige voorzitter, Carl de Hulster, heeft Tommy deze taak op 
zich genomen. Ook heeft hij, na het aftreden van Rudy, de secretaris, deze taak 
eveneens vervuld. Daarom is het nu de hoogste tijd om de taken weer wat 
evenwichtiger te gaan verdelen. 

Aangezien er twee mensen zijn, die zich kandidaat hebben gesteld voor het 
voorzitterschap, wordt hierover schriftelijk gestemd. De uitslag van de stemming is: 4 
stemmen voor Fabrice en 2 stemmen voor Tommy. De nieuwe voorzitter wordt van 
harte gefeliciteerd. Wij hopen dat Tommy de taak van vice-voorzitter op zich wil 
nemen. Aansluitend heeft de nieuwe Peter Verhelst (Peter 2) toegezegd, dat hij het 
secretariaat op zich wil nemen en Sarissa heeft te kennen gegeven dat zij 
penningmeester wil blijven. Het dagelijks bestuur is hiermee compleet. 

 
6. Bijwerken taakverdeling naar n.a.v. verkiezing bestuur (o.a. planning 

openbare vergaderingen 
De taak van de voorzitter zal zijn: het leiden van de vergaderingen 
De taak van de secretaris zal zijn: de notulen versturen, de post ontvangen en 
verwerken en de actiepuntenlijst bijhouden 
De taak van de penningmeester zal zijn: het bijhouden van de financiën 
De overige leden van de Dorpsraad zullen, daar waar nodig, bijspringen. Door de 
communicatie via de secretaris te laten verlopen, zal dit in toekomst denkelijk beter 
gaan. Vragen kunnen ook gesteld worden via de dorpsraad-app. Een snelle reactie 
hierop zal op prijs worden gesteld. 
 

7. Ingekomen post 
Er is een uitnodiging gekomen van Cargill om met een klankbordgroepje van mensen 
uit de Stadsraad van Sas van Gent en van de Dorpsraad van Westdorpe te komen 
kennis maken met het bedrijf op 25 augustus 2021 om 15.00. Tommy en Nel willen 
hier graag gebruik van maken. 
Er was een bijeenkomst gepland met de school van Westdorpe om voor de 
schoolvakantie nog een keer bijeen te komen, maar dat is uitgesteld tot na de 
vakantie.  
In vervolg op de bijeenkomst van 14 juni 2021, waar Peter en Fabrice naartoe zijn 
geweest, is er op 19 juli 2021 om 19.30 uur in het Dorpshuis van Hoek, een nieuwe 
informatiebijeenkomst. Daar zal in kleine groepjes gevraagd worden om mee te 
denken over hoe samen te werken met alle dorpsraden onderling en met de 
gemeente Terneuzen. In het najaar hoopt de gemeente Terneuzen een afgewerkt 
product te hebben als het gaat om betere communicatie tussen de dorpsraden en de 
gemeente, de zogenaamde burgerparticipatie.  Peter en Stefan zullen gaan namens 
de Dorpsraad. 
 

8. Uitgaande post 
Er is geen uitgaande post. 
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9. Dorpsvisie 

De gemeente Terneuzen heeft de Dorpsraadleden gevraagd elk hun visie betreffende 
het dorp op papier te zetten. Een aantal leden heeft hier gehoord aan gegeven. De 
vraag is, wat gaan wij doen met de dorpskernen en is dit het beeld  van het dorp. Het 
is de bedoeling dat het een gezamenlijk stuk wordt, wat aan de bewoners wordt 
voorgelegd met vraag wat zij hiervan vinden. Het definitieve stuk zal in 
samenwerking met de gemeente worden opgesteld. Het is wellicht verstandig om dit 
stuk op te knippen in thema’s. De urgentie van dit stuk is gelukkig een stuk 
verminderd, daar de Omgevingswet is uitgesteld. 
 

10. Lopende projecten (school en dierenweide) 
School 
De gemeente Terneuzen heeft een keuze gemaakt welk plan uitgevoerd wordt inzake 
de nieuw/verbouw van de school. Het gedeelte waar de opvang is, zal worden 
gesloopt, maar de gymzaal blijft bestaan en een deel van het schoolplein gaat ook 
weg.  
Er is een vlekkenplan gemaakt waarin de medewerkers van de school mogen 
aangeven waar, naar hun idee, bepaalde zaken gerealiseerd moeten worden. Nancy 
is hier voor uitgenodigd.  
Op 15 september 2021 is er een open avond bij de school. De gemeente Terneuzen 
zal hiervoor uitnodigingen sturen naar alle dorpsbewoners. Wij hopen dat hier zoveel 
mogelijk bewoners gebruik van zullen maken en hun ideeën omtrent de school 
bekend zullen maken. 
Dierenweide 
De dieren zijn gevaccineerd, er is schaduw gecreëerd door middel van en 
overkapping, de brandnetels zijn weg. Er is ook contact met de school.  Er zou wel 
wat meer ondersteuning mogen zijn van de gemeente Terneuzen. Stefan zal Natuur 
en Zo benaderen voor een insectenhotel. Het is nu een leuke plek voor de kinderen 
van het dorp om naar toe te gaan.  
Peter wil in de toekomst met een delegatie naar de bedrijven op de Axelse vlakte 
gaan, om te vragen of zij de dierenweide willen sponsoren. Het adopteren van 1 of 
meerdere dieren door dorpsbewoners is ook een idee. 
 

11. Verslag kascommissie en het kiezen van nieuwe kascommissie 
De kas is gecontroleerd en goed bevonden. 
Peter treedt af en Fabrice en Nel doen de volgende kascontrole. 
 

12. Wat verder nog ter tafel komt 
Wat betreft de wet over de aansprakelijkheid van de leden van de Dorpsraad deelt 
Nancy mede dat er meer info komt en er geen paniek is. Zij heeft contact gelegd met 
een notaris in Terneuzen, die het een en ander zal uitzoeken. 
De volgende vergadering zal weer (indien dit mogelijk i.v.m. Corona) weer 
voorafgaan met een half uur vragen stellen door bewoners. 
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Rondvraag 
• Geen punten 

 

Planning 
• Volgende dorpsraadvergadering: de datum wordt nog bepaald.  
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