
 

STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 14/12/2021 

Gegevens 
Type: Besloten wegens corona 
Locatie: Teams 
Opmaak verslag: Fabrice 
Aanwezigen: Fabrice, Stefan, Fred, Walter, Derek-Jan, Nathalie, Peter 
Gemeente: Nancy Herwegh, Eveline Van der hof 
Afmeldingen: Nel, Sarissa, Peter (secretaris), Jack Begijn 
Bewoners: Geen (wegens besloten) 
 

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

2. Vragenhalfuurtje bewoners 
Volgende vragen zijn vooraf binnengebracht. 

Stand van zaken herstelling Graafjansdijk B na de werken 

Geen antwoord ondertussen. Alle werkzaamheden zijn echter klaar. Na werken moet een 
half jaar blijven liggen. 

3. Vastellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Vragenhalfuurtje toegevoegd. 
Voorstelling nieuw wijkagent. Eventueel punten voor de wijkagent als eerste zetten. 
Er waren meldingen van overlast inzake deal-activiteiten van verdovende middelen op de 
parking bij Canisvliet. Er is onderzoek gepleegd door de politie, maar er zijn geen 
vaststellingen gemaakt. Voorlopig even wachten op verder info. 



4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn ondertussen een aantal aanvullingen op punten uit 
de vorige vergadering. 

Verkeerssituatie Westdorpe 

De 5 borden zijn geplaatst. Aangekaart bij Vlaeynatie om te werken met havennummers. 
Bewijzering aan te kaarten met North Sea Port. Blijkbaar ook veel klachten van 
vrachtwagenchauffeurs die overnachten aan bedrijven. Contact met provincie nog niks 
opgeleverd. 
Er zal nog een brief verstuurd worden naar de bedrijven en landbouwers namens het college 
en dorpsraad. 
Ondertussen blijken er minder vrachtwagens te zijn. Het is afwachten of deze trend zich 
voortzet. 

5. Stand van zaken coronaboom 
De nieuwe boom dient gepland te worden aan de dierenweide. Wegens een afgeschaft 
project is er extra budget die we kunnen gebruiken voor Westdorpe. Meerdere plekken 
mogelijk: 10-tal bomen in de dierenweide (1 treurwilg en hoogstand fruitbomen). Speeltuin 
wat meer aankleden met extra bomen en beplanting (speelgroen: dus kinderen kunnen ook 
in de robuuste beplanting spelen). Insecten lokken. Blinde gevels aan de achterkant winkel 
camoufleren. Enkele bomen planten als speel/klimboom, nadat de boom is gegroeid. Plan 
volgt later deze week. Plantsoen aan Schipholstraat meer kleur geven door planten van 
bloembollen. Met meer kleur dan gras. Zijstraat Schipholstraat naar Singel, ook daar 
boompjes inplanten met bollen eronder. Om meer kleur in de straat te geven. 
Ook Bernhardstraat bloembollen plaatsen. 
Graag wel beheerder dierenweide hiervoor informeren en overleg gaan. 

6. Stand van zaken plaatsing bankjes uit de Singel 
Staatsbosbeheer wil enkel banken plaatsen volledig van natuurproducten. Bovendien is daar 
geen onderhoud mogelijk. Dus, deze locatie verdwijnt. Idee is om kerkhof te plaatsen. 
Voor de 2 andere banken zitten bij Rijkswaterstaat. Tegen volgende vergadering weten we 
meer, ze lijken positief te zijn, zolang er geen prullenbak komt. 
Aan Schuttersweide willen ze voorlopig geen prullenbak. We houden deze achter de hand. 

7. Stand van zaken bloembakjes 
Fred en Peter bespreken dit volgende week verder. Bedrijf die voor meerdere bedrijven 
onderhoud pleegt. Er wordt een afspraak gemaakt met De Astrantia. Hoe zit het met het 
budget van 1.500 euro voor 2021? Budget is voorschoven naar 2022, waardoor we dan in 
2022 totaal 3.000 euro budget hebben. Dit is natuurlijk een éénmalig bedrag, onderhoud 
moeten we dan zelf voorzien? Eventueel iets groters bij ingang dorp aan De Baeckermat en 
de Brandweer. Eveline geeft aan dat zij of Martijn advies kunnen geven. 



8. Stand van zaken Schouw 
Zie hiervoor de aanvulling op het verslag, helemaal achteraan als addendum. 

9. Terugkoppeling gesprek Woongoed 
Woongoed heeft hun visie toegelicht. We hebben vragen gesteld inzake de nood van 
ouderen die kleiner willen wonen in Westdorpe. Het probleem hier is dat Woongoed zich 
voornamelijk richt naar de sociale doelgroep. Anderzijds vroegen we ook hoe het zit met 
ouderen waarvan één van de partners in ’t Verlaet beland. Voor de partner zou het handig 
zijn dat ze vlakbij ’t Verlaet kunnen wonen. Omdat er 3 woningen in de Lindelaan over 3 jaar 
gesloopt zullen worden, zou deze locatie prima geschikt zijn. 
Woongoed heeft toegezegd deel te willen nemen in een openbare vergadering, waar we een 
themavergadering kunnen organiseren over Woongoed, waar bewoners dan ook vragen 
kunnen stellen. Dit plannen we ergens in 2022. 

10. Kunnen wij iets betekenen voor het behouden 
voor de jeugd voor de school 

30% van de kinderen gaan niet naar school in Westdorpe. Echter deze kinderen blijven op 
termijn niet in Westdorpe. Voorbeeld van actie: activiteiten voor kinderen, niet alleen 
kinderen op school uit te nodigen, maar alle kinderen uit het dorp. 
Ook politiek om kinderopvang gratis aan te bieden, zou ook kunnen helpen. 
Echter de school is aan zet. Als dorpsraad ondersteunen wij het initiatief. Mochten we 
ideeën hebben, kunnen we deze zeker aanreiken aan de schooldirecteur. 

11. Opschoondag 
Zaterdag 19 maart 2022 is de lokale milieustraat aanwezig in Westdorpe van 8 tot 12. In de 
namiddag is er dan een zwerfvuilactie. 
Parkeerplaats bij de voetbal zou geschikt zijn. Eventueel aan Schipholstraat. Walter bevestigt 
dat als voor deze locatie wordt gekozen, dat dit goed is voor RIA. 
Eventueel checken of er vrijwilligers zijn die met een karretje of busje willen rondrijden. 

12. Windmolens Axelse Vlakte 
Het gesprek met Louis verliep prima. Er is gesproken over de verdere aanpak. Aangezien wij 
als dorpsraad heel de discussie al hebben gehad, lijkt het precies een herhaling van het 
verleden. Als dorpsraad vinden wij belangrijk dat gesprekken plaatsvinden, maar dan samen 
met de andere betrokken partijen. Hierbij denken we naast onszelf, ook aan de bewoners 
van De Batterij, Dorpsraad Sluiskil, De Gemeente Terneuzen, Schapenbout. 
Verder zullen wij langs onze kant ingaan op de vraag om te objectiveren wat de impact is van 
windmolens in Westdorpe. 



13. Spoortracé Gent – Terneuzen en evt. impact op 
Westdorpe 

Grote impact is van een goederentrein is de trillingen die tot ver te voelen zijn. Bovendien 
zal de geluidsoverlast van een goederentrein vele male groter zijn dan windmolens. En 
goederentreinen rijden vooral ’s nachts, wat dus de overlast des te groter maakt. 
Er is ook een veiligheidsissue: wat met de rotzooi die bijvoorbeeld van of voor Dow rijdt en 
als er iets fout gaat? Zijn we hierop voorbereid? 
We hebben duidelijk en dringend een gesprek nodig met North Sea Port. We zullen zelf nog 
eens aandringen op een gesprek. 

14. Rondvraag 
Kinderopvang aan ‘t Verlaet 

De kinderopvang komt in de IKC (dus de school). Deze ruimte komt dus vrij. Echter geen idee 
wat er met deze locatie zal gebeuren. 

Website 

De website is aangepast en rustiger gemaakt. Als iemand leuke foto’s heeft van het dorp 
(van nu of vroeger zonder mensen), zijn deze meer dan welkom. 

Vergaderschema 2022 

We behouden de dinsdagavond als vergadermoment, wat Nancy ook goed uitkomt. We 
zullen dus maandelijks vergaderen, waarbij 1 op de 2 vergaderingen openbaar is. 
Wat met de keuze van de wethouder, aangezien in het convenant afgesproken is dat elke 
kern een keuze kan maken. Het is misschien praktisch om even de verkiezingen af te 
wachten, vooraleer deze keuze te maken. 

15. Afronding 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering af. 
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