
 

STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 12/04/2022 

Gegevens 
Type: Openbaar 
Locatie: Oude Raedthuis 
Opmaak verslag: Peter(a) 
Aanwezigen: Fabrice, Fred, Derek-Jan, Nel, Peter(b), Nathalie, Peter(a), Stefan 
Gemeente: Nancy Herwegh, Eveline van der Hof , Jack Begijn 

Afmeldingen: Walter 
Bewoners:  Rudy Cornelis, Eric Laurijs, Cor Braspenning, Edwin de Bock 
 Gerard de Smet, Rob van Bedaf, Els Wijckhuize, Bert van Vooren 

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

2. Vragenhalfuurtje bewoners 
Eric Laurijs vraagt hoe lang het duurt vooraleer er antwoord komt op sommige vragen die 
aan/tijdens de vergaderingen van de dorpsraad worden gesteld. 
Wat is de stand van zaken rondom de spoorverbinding van Terneuzen naar Gent. 
Er is overleg geweest met NSP (North Sea Port) maar van een traject was nog niets definitief 
bekend. 
Wat wordt er gedaan aan de geluidsoverlast Tractaatweg, Oostpoortweg. 
Er zal meting worden gedaan door RUD 
Tevens zijn er vragen rondom het onderhoud van het groen, het pad langs de kreek, en de 
vraag of MOR meldingen worden geëvalueerd worden. 
 
Cor Braspenning geeft aan er veel Hondenpoep ligt, hoe handhaven, aangegeven wordt dat 
het een mentaliteitskwestie is, tevens wordt overleg gepleegd over de aanleg van een 
honden uitlaatplaats. 
Tevens de opmerking of er gehandhaafd wordt op parkeerbeleid, ook omdat er leerkrachten 
in het dorp parkeren en niet op de parking achter de school 
 
Gerard de Smet geeft ook aan dat het aankaarten van een honden uitlaatplaats bij de 
gemeente gewenst is. Tevens heeft Gerard zijn vragen over de kwaliteit van het onderhoud 



van de groenvoorziening. Aan de kreek zijn bomen omgezaagd en alle snoeiafval is blijven 
liggen. 
De vraag of er nog vrije kavels ter beschikking komen in Westdorpe. 
 
Edwin de Bock vraagt of er op de locatie van de afgebroken huizen Beatrixstraat 18-28 
nieuwbouw gaat plaatsvinden, dit omdat rond het braakliggende terrein plotseling hekken 
staan, Nancy zal dit navragen. 
 
Els Wijckhuizen merkt op dat er  gebrek aan biodiversiteit is in het dorp, ze geeft aan dat er 
met bermpjes, groenstroken etc. wel iets ecologischer mag worden omgegaan. 
 
Rudy Cornelis geeft aan dat de cijfers betreffende de uitstoot van Arcelor Mittal er aan 
komen. Ook geeft hij aan dat het bij sommige vragen wel erg lang duurt voordat er 
antwoord komt. Men dient wel te begrijpen dat we als dorpsraad de vragen enkel kunnen 
doorgeven, en dat we afhankelijk zijn van de antwoorden van o.a. de gemeente. 
 
Bert van Vooren vraagt wat er met de staat van de stoepen gaat gebeuren, tevens ligt overal 
nog afval van het leggen van de glasvezelkabels (plastic etc.)  
Delta komt ook nog met een glasvezelkabel en daarna zal er controle plaatsvinden 
 

3. Vastellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

4. Thema Buurt 
• 4a Nieuwe Wijkagent 
• 4b Informatie Buurtbemiddeling 
• 4c Wat is een MOR melding 

 
4a 
De nieuwe wijkagent was niet aanwezig, dit wordt verschoven naar een volgende 
vergadering 
 
4b 
Ook  Buurtbemiddeling wordt verschoven naar een later tijdstip 
 
4c 
MOR melding, dit is een Melding Openbare Ruimte 
Door middel van deze melding kan melding gedaan worden van bijvoorbeeld: 
Losliggende straatstenen 
Overhangend groen 
Kapotte toestellen in het dorp etc. 
De voortgang van de melding is te volgen als de melding gedaan wordt met DigiD 



5. Groenbeleidsplan 
De bedoeling is dat er per kern een beheersplan zal worden opgesteld, hiertoe wil de 
gemeente in gesprek met de bewoners van de kernen. Tijdens de vergadering is er een 
oproep gedaan tot het vormen van een werkgroep voor het groenbeleid in Westdorpe 
 
Per kern is er een budget voor het groenbeleid, in de vergadering wordt besloten om binnen 
+/- twee weken 4 á 5 personen te zoeken die deel willen nemen in de werkgroep. 
 
Tijdens de vergadering geven Eric Laurijs en Els Wijckhuize al aan mee te willen doen in de 
werkgroep. (op dit moment zijn Stijn en Afra ook toegetreden tot de werkgroep) en namens 
de Dorpsraad is Stefan aanwezig. 

6.     Verslag vorige vergadering 

Verslag wordt goedgekeurd, wel moet Nel nog worden toegevoegd aan de lijst van 
aanwezigen. 

7. Omgeving 
• 7a Grensoverschrijdende Milieuverontreiniging (terugkoppeling Jack) 
• 7b Geluidsoverlast Tractaat-/Oostpoortweg 
• 7c Windmolens St. Franciespolder 

 
7a 
Voor de Grensoverschrijdende Milieuverontreiniging wordt door RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) 
verwezen naar de snuffelpaal in Sluiskil/Philippine, Peter (b) merkt op de voor onze locatie deze 
palen niet op de correcte plaats staan. Dit omdat we dichter bij de Haven Gent en Arcelor liggen en 
de wind meestal uit een westelijke richting waait. 
 
North Sea Ports zouden de gegevens (want grensoverschrijdend) moeten kunnen overleggen, dit zal 
tijdens een bijeenkomst worden gevraagd. 
Arcelor zou uitleg willen geven. 
Streven naar meer meetpunten in gemeente Terneuzen. 
 
7b 
Naar aanleiding van de klachten over geluidsoverlast van de Tractaat-/Oostpoortweg zal er door het 
eerdergenoemde RUD een meting in het dorp worden uitgevoerd, dit zal moeten worden opgevolgd. 
 
7c 
Windmolens St. Francies polder, hier gaat de gemeente niet over, dit is een zaak van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
 
De gemeente Terneuzen geeft aan dat er op dit moment geen plannen bestaan voor nieuwe 
windmolens op het land, wel een upgrade (verhogen) van de windmolens in de Koegorspolder. 
 



8. Stand van zaken  
• 8a Herstelwerkzaamheden Graafjansdijk 
• 8b Open huis “de Kreeke 
• 8c Bord “Warmste Dorp” 
• 8d Bloembakken 
• 8e Coronaboom 
• 8f SVRZ ’t Verlaet vrijkomende ruimte 

8a 

Deel 1-75 wordt momenteel hersteld 
8b 
17 mei van 17.00 tot 19.30 uur wie van ons is daar aanwezig, inmiddels afgerond, was geslaagd 
8c 

Locatie bepalen van bord, hier zullen we nog over brainstormen 
8d 
Bloembakken is rond, Intratuin Hulst had de gereserveerde bakken verkocht maar inmiddels is e.e.a. 
volledig geregeld en de bloembakken staan op hun plek 
8e 
De boom staat er, en het bordje is besteld 

8f 
We hopen dat de vrijkomende ruimte bij SVRZ zal worden gebruikt voor de inwoners van Westdorpe, 
evt. voor dementerenden of palliatieve zorg 
rondvraag 

9. Rondvraag 

Nancy geeft aan dat de algemene kernradenbijeenkomst zal plaatsvinden op 15 juni in 
Westdorpe 

Tijdens de rondvraag neemt ook onze wethouder Jack Begijn afscheid, en krijgt een 
presentje aangeboden, dank namens de Dorpsraad ! 

Peter(b) geeft aan dat de toestand van het bos achter Concordia niet goed is, dit bos is van 
staatsbosbeheer en Peter (b) zal hier contact over opnemen. 

Derek-Jan vraag of het MOR formuliertje ook digitaal beschikbaar is, en of er iets bekend is 
over het plaatsen van een geldautomaat, momenteel is daar niks concreet over bekend. 
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