
 

STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 14/06/2022 

Gegevens 
Type: Openbaar 
Locatie: De Tukker 
Opmaak verslag: Peter(a) 
Aanwezigen: Fabrice, Fred, Walter, Peter(b), Peter(a), Nel, Derek-Jan 
Gemeente: Nancy Herwegh, Laszlo van de Voorde , Maarten de Groene (wijkagent) 
Afmeldingen: Stefan, Nathalie 
Bewoners:  Rudy Cornelis, Patrick Verhoosel, Eric Laurijs, Gerard de Smet, Kevin 

Roets, Jonas Wielandt, Cor Braspenning, Bianca Hardeman 

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

2. Vragenhalfuurtje bewoners 
Laszlo stelt zich voor als nieuwe wethouder, hij heeft de WMO, buurthuizen, sport, klimaat en 
duurzaamheid in de portefeuille. 
 
Maarten stelt zich voor als de nieuwe wijkagent. 
 
Gerard de Smet vraagt zich af waar de antwoorden blijven op de vragen die gesteld worden 
tijdens de openbare vergaderingen. 
Als voorbeeld wordt genoemd de vragen over de exacte locatie van een evt. spoortracé langs 
de Tractaatweg. 
 
Vanuit de dorpsraad wordt aangegeven dat deze vraag ook door  ons gesteld is aan NSP, maar 
dat aangegeven is dat dit nog niet bekend is. 
Laszlo haakt hierop in door aan te geven nog eens na te vragen of er iets bekend is m.b.t. een 
spoortracé. 
 
Om wat meer duidelijkheid  te geven in de stand van zaken zal een actielijst worden gemaakt, 
met daarop de lopende punten. 
 



Eric vraagt hoe het staat met de geluidsmetingen op de Oostpoortweg, dit is nog niet bekend, 
maar aangegeven wordt dat het verstandiger lijkt hiermee te wachten totdat de brug van Sas 
van Gent weer open is. 
 
Eric is  toegetreden tot de werkgroep die zich bezighoudt met het groenbeheerplan, voor 
vragen over dit onderwerp kunnen we dus bij Eric terecht 
 
Kevin geeft aan dat er voor de dierenweide budget nodig is van de gemeente, hij vraagt om 
ondersteuning. Er geld nodig voor enkele nieuwe dieren/voeding etc. 
 
Aangegeven wordt dat sponsoring van lokale bedrijven/personen toegestaan is. 
Nancy geeft aan dat ze contact zal zoeken met de verantwoordelijke persoon binnen de 
gemeente. 
 
Cor vraagt hoe het zit met de handhaving van de max. snelheid van 30km. 
 
Maarten geeft aan dat wanneer een weg niet als 30km zone is ingericht, er niet kan worden 
gehandhaafd, tevens heeft de politie te weinig capaciteit om te controleren. Laszlo geeft aan 
dat het doel is alle kernen 30km zones te maken en dan ook te handhaven. 
 
Er zullen  3 verkeersremmers worden geplaatst op proef. 
 
De dorpsraad zal een 3-tal locaties doorgeven aan de gemeente, vervolgens zullen na contact 
met de verkeersdeskundige de remmers worden geplaatst. 
 
Jonas vraagt er nog bomen/struiken geplaatst zullen worden langs de Tractaatweg, dit tegen 
de geluidsoverlast en tevens als co2 compensatie, hij stelt voor evt. zelf bomen/struiken aan 
te schaffen en te plaatsen 
 
Laszlo gaat dit navragen (is er bijv. grond beschikbaar) dit komt aan de orde in de algemene 
vergadering van 15-06-2022. 
 
Jonas geeft aan dat hij het een leuk plan zou vinden als er een volksmoestuin voor het hele 
dorp zou zijn, dit evt. op de locatie waar nu het deel van de school staat dat gesloopt zal 
worden. 
Ook  lijkt het hem een leuk idee als bij het speeltuintje bij de Schuttersweide er een 
krulbolbaantje zou worden aangelegd. Laszlo kijkt naar de mogelijkheden. 
 
Kevin vraagt nog of er ’s nachts controles zijn aan de kreek, Maarten geeft aan dat dit 
inderdaad het geval is. 
 
Patrick kaart nog een keer het probleem van de jongeren en drugs aan in de Vlietstraat 
Aangegeven wordt dat er 1 wijkagent is voor Westdorpe, Zuiddorpe, Koewacht en Overslag 
en wanneer er structureel problemen zijn deze worden aangepakt. 
 
Jonas vraag of er in Westdorpe een  buurtwacht is, deze is er niet, maar er wordt wel gebruik 
gemaakt van een BuurtApp. Wellicht is de BuurtApp iets voor iedere wijk in Westdorpe. 
 
 



3. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld 

4. Goedkeuren Verslag 
Het verslag wordt goedgekeurd, op een taalfoutje na 

5.      Buurt 

Nieuwe Wijkagent 

  Voorstellen wijkagent, dit was reeds gebeurt (zie hierboven) 

Avond 4 Daagse 

 Avond 4-daagse, voorstel van Coen, we geven aan dat het aan Coen is om de kar te 
trekken, wij staan hier in principe positief tegenover 

Drempels Graafjansdijk 

 Drempels tegen snelheidsovertredingen, we gaan de locatie bepalen en deze aan de 
gemeente doorgeven, Derek-Jan geeft aan niet overtuigd te zijn van grootschalige 
snelheidsovertredingen, Peter(a) zal een plattegrond maken en deze aan de 
gemeente voorleggen. 

Vaartijden tijdelijk Pontje Sas van Gent 

 Fabrice heeft contact gezocht  met RWS betreffende de vaartijden van het tijdelijke 
pontje, het lijkt onmogelijk te zijn hier over te communiceren, er komt geen 
antwoord. 

Woningbouw Schuttersweide #2 

 Peter (b) geeft aan dat er mogelijkheden bestaan tot woningbouw in de 
Schuttersweide (Schuttersweide 2), wel dient er dan een oplossing gezocht te 
worden voor de schutters. Nancy geeft aan dat eerst de lege plaatsen opgevuld zullen 
worden met woningen. Laszlo geeft aan dat dit een zaak is van de provincie. 

 
 



6. Omgeving 
 

Geluidsoverlast Tractaatweg/Oostpoortweg 
 
  Voor de geluidsoverlast  wordt de RUD gevraagd voor een meting, maar Nancy moet  

hiervoor afwachten bij de provincie 
 
Windmolens St. Franciespolder 
 
    Er bestaan plannen voor het plaatsen van windmolens in de St. Franciespolder, er 

wordt contact gezocht met de burgemeesters van Zelzate en Terneuzen voor  overleg, 
tevens wordt contact gezocht met de actiegroep uit Zelzate die zich tegen de plaatsing 
verzet. We hopen in september hierover het overleg te kunnen voeren. 

 

7.  Stand van Zaken 
 
Herstelwerkzaamheden Graafjansdijk 
 
 De duur van de herstelwerkzaamheden op de Graafjansdijk zijn verlengt, en er wordt 

alleen van B20 tot B50 gerepareerd. Het lijkt onmogelijk met de kabellegbedrijven om 
zaken samen te doen.  

 
Bord “Warmste Dorp” 
 
 Voor het bord van “Het Warmste Dorp” zullen we Nancy de tekening geven zodat ze 

er mee aan de slag kan 
 
Coronaboom (naambordje) 
 
 Het bordje voor de coronaboom komt er aan, het bordje zal worden geplaatst tijdens 

de Kermis. 
 
SVRZ  ’t Verlaet, vrijkomende ruimte 
 
 SVRZ, we zijn benieuwd wat er gaat gebeuren met de vrijkomende ruimte bij Het 

Verlaet, Fabrice zal hier een mailtje over sturen. 
 
Hondenuitlaatplaats 
 
  Het hek dat we zouden krijgen voor het maken van een honden uitlaatplaats, is door 

de eigenaar vernietigd, Nancy en iemand van Groen van de gemeente hebben gekeken 
op de door ons voorgestelde locatie, en dat  was in principe positief. Maar gezien het 
hek niet langer beschikbaar is zal er voorlopig niets gebeuren. 



 
 
Werkzaamheden Glasvezel 
 
 De werkzaamheden Glasvezel zijn besproken, hier wordt verder geen actie 

ondernomen op dit moment. 
 
Scheepswerf Westdorpe 
 
 Wat gebeurt er met de scheepswerf, momenteel is dit onder de rechter, en we zullen 

dit moeten afwachten 

8. Rondvraag 

Peter (b) Bij Ruben is asfalt weggehaald, en stenen teruggelegd, deze worden 
kapotgereden door landbouwvoertuigen, Laszlo geeft aan hier naar te kijken, en geeft 
aan dat dit beter gerepareerd kan worden. 

Het bordje verboden te parkeren dat niet  op de correcte plaats staat, meenemen met 
de schouw. 

Walter vraagt waar hij de notulen op de site kan terugvinden. 

Fred vraagt of het mogelijk zou zijn van Cargill een bijdrage te krijgen voor de 
dierenweide of de honden uitlaatplaats. 

Fabrice geeft aan dat er een nieuwe schouw komt, maar dat we nog even moeten 
overleggen over een datum. 
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