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STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 02/11/2021 

Gegevens 

Type: Openbaar 

Locatie: Café De Tukker  

Opmaak verslag: Stefan 

Aanwezigen: Nel, Sarissa, Fabrice, Stefan, Fred, Peter, Walter 

Gemeente: Jack Begijn, Nancy Herwegh 

Afmeldingen: Peter (secretaris), Derek-Jan, Nathalie 

Bewoners: Rudy DB, Eric L 

 

1. Opening Vergadering 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Vragenhalfuurtje voor de aanwezige bewoners 

Overloopgoot bij de Molenkreek 

Vraag: De overloopgoot bij de Molenkreek is niet verlengd toen het pad werd vernieuwd. 

Het pad kan zo worden beschadigd. Wordt dit aangepakt? 

Antwoord: Dit wordt donderdag aanstaande meegenomen als met de bewoner en Peter V 

en de collega’s van groen, een rondje kreek wordt gedaan om de situatie ter plekke te 

evalueren. Bovendien is er zaterdag 6/11 tevens een rondje Westdorpe om verschillende 

punten ter plekken te beoordelen, en dit samen met een collega van groen en stadservice. 

Verzakking kolken Singel 

Vraag: Wordt de verzakking van de kolken in de Singel verder opgenomen? 

Antwoord: Nee, hier zal geen verder gevolg worden aangegeven en dit met de eenvoudige 

reden dat het maar her en der voorkomt en slechts een probleem is bij lage auto's. Nancy zal 

het echter nog eens opnemen. 

Beschadigingen openbare weg 

Vraag: Bij nieuwbouw in Singel is veel beschadiging aan de openbare weg. Wie herstelt dit 

en hoe snel? 

Antwoord: De herstellingen zijn voor de aannemer, maar hier is geen termijn voor herstel. 
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Vraag: En wat met opslag van goederen bij deze nieuwbouw op de hoek van Molenstraat en 

Schuttersweide? 

Antwoord: hier is geen probleem over. Dit is voor de gemeente geen probleem. 

Problematiek van de vrachtwagens 

Vraag: Wat is hiervan de stand van zaken? Wanneer wordt hier iets rond gedaan of hoe 

wordt dit aangepakt?  

Antwoord: De problematiek wordt aangepakt. Er zullen borden worden geplaatst. Deze zijn 

besteld en het is de bedoeling dat dit nog dit jaar wordt geplaatst. Ook is er contact met de 

provincie om bepaalde borden reeds op de Tractaatweg aan te geven. Eens beschikbaar 

worden de borden op gemeentegrond geplaatst, op provinciegrond moet er eerst 

goedkeuring zijn. 

Ook worden de bedrijven aangeschreven om op documenten de havennummers te 

vermelden. Vlaeynatie is reeds mondeling benaderd. Ook andere bedrijven zullen worden 

opgevolgd. Idee is ook om bij verlaten bedrijven richting aan te geven hoe vrachtwagens 

best het dorp verlaten om te voorkomen dat ze het in het dorp belanden. Handhaving is niet 

mogelijk. 

3. Vastellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 2 punten worden toegevoegd: avond met de gemeente en 

verdeling geld. 

4. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn ondertussen een aantal aanvullingen op punten uit 

de vorige vergadering. 

Coronaboom 

Nabij De Kirke is pas een nieuwe boom geplaatst, terwijl dit de voorkeurlocatie is gezien 

centraal. De begraafplaats, speelweide en dierweide worden naar voorgeschoven als een 

nieuwe locatie. Uiteindelijk wordt een bord geplaatst aan de boom aan de Kirke en de 

nieuwe boom gepland aan de speelweide nabij de dierenweide. 

Nachtvissen 

Per 1 januari is nachtvissen verboden binnen de bebouwde kom. Nancy gaat nog even na 

waar de bebouwde kom stopt, aangezien rondom de Molenkreek een deel bebouwde en 

een deel niet bebouwde kom is. 

Opfleuren kern 

Idee is om hanging basked te plaatsen. Er is een éénmalig budget naar voor geschoven. 

1.500 euro in 2021 en 1.500 euro in 2022. Contactgegevens van bedrijf die in Axel 

onderhoud doet, zijn te verkrijgen bij Nancy. 

Reddingsboeien 

Reddingsboeien enkel voorzien bij aanmeerplaatsen van boten volgens Rijkswaterstaat. Is dit 

ook zo voor Sas? Klopt dit wel? We zullen vragen aan of er ook langs de kant van Westdorpe 

boeien kunnen worden geplaatst, ter hoogte van de bankjes. 
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Bewegwijzering Eversdam/Tractaatweg 

Die afslag wordt niet aangemoedigd. Maar iemand die van Hulst komt ziet dit niet. Strookt 

niet volledig. Ligt bij de provincie om aan te passen. 

5. Stand van zaken verkeershinder Westdorpe 

Dit punt is reeds behandeld in het vragenhalfuurtje naar aanleiding van een vraag van een 

bewoner. 

6. Stand van zaken plaatsing bankjes uit de Singel 

Bankje wordt geplaatst nabij put in Schuttersweide. Aan invalide steiger komt een vuilbak. 

Plaatsingen van vuilbak aan Schuttersweide is ter discussie. Voor andere bankjes wordt 

toelating gevraagd aan betrokken partijen bijvoorbeeld Waterschap, Staatsbosbeheer, 

Rijkswaterstaat, ... 

7. Stand van zaken inzake Coronaboom 

Dit punt is reeds behandeld als aanvullingen op het verslag van vorige vergadering. 

8. Vragen betreffende pinautomaat 

Er wordt nationaal gekeken om een groepering te maken los van banken voor de plaatsing 

van een pinautomaat. Is los van de gemeente. Er wordt enkele de garantie geven dat binnen 

de 5 km kan worden gepind. 

Vraag via brief stellen vanuit de dorpsraad? Contactformulier invullen. 

9. Vragen betreffende opschoondag 

Het doel is voornamelijk om mensen te bereiken die minder makkelijk tot bij de milieustraat 

raken. Is dit nodig in Westdorpe? 

Westdorpe ligt verderaf van milieustraat. Ook basisschool heeft interesse (19 maart 2022?).  

Locatie nodig voor plaatsing van containers, medewerkers worden geleverd door gemeente.  

Dorpsraad staat hier positief tegenover. Nancy stemt verder af met mogelijke betrokkenen 

en geïnteresseerden. 

10. Omgevingsvisie 

Lodewijk heeft toelichting gegeven. De dorpsraad wenst dit te doen. 

Lodewijk zal vraag stellen aan college om zo middelen vrij te maken (extern bureau). 

Hopelijk start vanaf volgend jaar. Doel is aftrap te geven als dorpsraad, maar betrokkenheid 

van medebewoners is essentieel. 
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11. Bezoek Cargill 

Hartelijk ontvangen door site-manager. Het gesprek was positief. Het bedrijf wil in de 

omgeving staan als een 'goede buur'. Het bedrijf wil anders werken dan vroeger met de 

klankwerkgroep.  

Ze willen meer doen dan enkel de wettelijke bepalingen. Sponsoring kan ook, maar het moet 

een essentieel verschil betekenen. 

12. Extra punt: friet met stoverij 

De gemeente heeft nog geen antwoord gehad. De aanwezigen hebben laten of ze er zijn. 

Voor de afwezigen zal Fabrice polsen en einde week doorgeven aan Nancy. 

13. Extra punt: verdeelsleutel geldstroom Vlaeynatie 

Dit punt gaat over de verdeling van geldstroom Vlaeynatie naar Stad Terneuzen (City 

Marketing) – Verdeelsleutel. 

Er is echter geen verdeelsleutel. Het heeft als doel ter ondersteuning van de Stad. Vroeger 

was er wel meer aandacht voor de kleine kernen. Doel van de gemeente Terneuzen was om 

10 bedrijven te contacteren die geld hiervoor zouden geven. Deze geldstroom zou los 

moeten staan van andere sponsoring. De Stad Terneuzen doet aan promotie en een 

Westdorps evenementen kan ook gepromoot worden. 

14. Rondvraag 

Spoorlijn 

Hoe zit het nu met de eventuele spoorlijn? Er is een intentieverklaring te vinden op internet 

(https://railghentterneuzen.eu/nl/home) waar onze (vorige) burgemeester Jan Lonink tussen 

staat. Hoe zit het nu? Als dorpsraad krijgen wij telkens weinig of geen info. Wat is dit nu? 

Gemeente Terneuzen betaalt groot bedrag aan onderzoek... Wat nu? 

Jack Begijn kijkt voor kaart en eerste grove plannen i.v.m. de spoorlijn en verdere uitbreiding 

van de haven (insteekhaven, ...) 

Intrekken maatwerkvoorschrift Autrichehavenweg 

Niemand weet waarover dit gaat. Nancy had al collega’s benaderd, maar zonder succes. 

Nancy zoekt dit verder op. 

15. Afronding 

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering af. 

 


