
 

STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 10/11/2022 

Gegevens 

Type: Openbaar 

Locatie: De Tukker 

Opmaak verslag: Peter(a) 

Aanwezigen: Fabrice, Fred, Walter, Peter(b), Peter(a), Nel, Derek-Jan, Nathalie, Stefan 

Gemeente: Nancy Herwegh, Maarten de Groene (wijkagent) 

Afmeldingen: Sarissa, Laszlo 

Bewoners:  India Zandman, Chris de Beer, Gerard de Smet, Eric Laurijs, Afra Makkes, 

Cor Braspenning 

 

1. Opening vergadering 

 
Fabrice opent de vergadering en heet iedereen welkom 

 

Nancy neemt het woord en geeft even een korte toelichting op het nieuwe zebrapad. 

 

Westdorpe is een (regenboog) zebrapad rijker, uitleg volgt over het wat en waarom het 

zebrapad op deze locatie is aangebracht. Tevens een korte uitleg over de rechtsgeldigheid van 

dit zebrapad. Het zebrapad is rechtsgeldig omdat er tussen de gekleurde vlakken witte vlakken 

zijn aangebracht, en er tevens bebording staat. 

 

2. Vragen halfuurtje bewoners (sortering per bewoner) 

Gerard: 

- Gerard zou graag de notulen sneller op de website willen zien verschijnen. 

De dorpsraad geeft aan dat dit reeds in een interne vergadering is besproken. 

De notulen zullen +/- 2 weken na de vergadering aan de leden worden toegezonden, en na 

een eerste controle als concept (streven is +/- 3 weken na de vergadering) op de website 



worden geplaatst. Dus niet zoals voorheen pas na goedkeuring in de opvolgende openbare 

vergadering. 

Na goedkeuring in de opvolgende openbare vergadering zal de status van de notulen wijzigen 

van Concept naar Definitief. 

- Gerard vraagt hoe het staat met de mogelijkheid tot nieuwbouw in Schuttersweide 2 

Peter(b) geeft aan dat hij hier mee bezig is geweest, hij heeft contact gehad met eigenaren 

van de percelen, maar hier zit vooralsnog niet veel schot in. 

Hoe zit het met de aandacht van de gemeente in deze ? Dat staat beschreven in de woonvisie. 

Echter dit is zonder inbreng van de bewoners/dorpsraad en voorlopig onduidelijk wat dit 

concreet inhoudt. Een algemene omgevingsvisie zou hier ook in kunnen helpen. 

Ook worden vraagtekens gezet met het feit dat de grond van afgebroken woningen wordt 

verkocht aan een projectontwikkelaar die hier nieuw gaat bouwen. 

- Gerard geeft aan dat waar je Westdorpe ook binnenkomt, het rommelig is. 

Afgesproken wordt dat Gerard en Nancy samen een schouw gaan doen om e.e.a. eens te 

bekijken, bij voorkeur is ook Laszlo aanwezig. 

- Gerard vraagt wat er gebeurt met het opknappen van de Graafjansdijk 

Het deel van de Graafjansdijk B50 tot +/- B80 dient nog opgeknapt te worden, is bekend 

wanneer dit zal plaatsvinden ? Nancy geeft aan dit na vragen (a.p. Nancy) 

- Gerard vraagt of er al iets bekend is betreffende het spoortracé Terneuzen-Gent 

Laszlo zou proberen hier wat meer duidelijkheid over te krijgen maar is helaas niet aanwezig, 

Gerard geeft aan al eens een traject op een kaart te hebben gezien, maar is de kaart vergeten. 

Wordt vervolgt dus. 

Cor: 

- Cor geeft aan dat er plannen zijn om een nieuwe elektriciteitskabel in de Singel te 

leggen. 

De vraag is hoe de parkeerproblemen zullen worden aangepakt, ook omdat het gevaarlijk is 

i.v.m. de schoolkinderen. De woningen zullen wel bereikbaar blijven. 

De vraag is of er een mogelijkheid is om tijdelijke parkeervoorzieningen te maken op het 

scoutingveld. 

Chris: 

- Chris geeft aan dat de voortdurende werkzaamheden tot irritatie beginnen te leiden. 

De stoep aan het de zijde van het bestaande deel (geen nieuwbouw) van de singel is in slechte 

staat, deze is kapot gereden door bouwkranen etc. hiervan is reeds tweemaal een MOR 

melding gemaakt. 

Zie ook bovenstaand punt van Cor (Elektriciteitskabel) en wat gebeurt er als Delta de fiber 

kabel gaat aanleggen. De stoep wordt dan weer opengebroken. 

 

Waarom worden er niet hetzelfde type woningen teruggebouwd ? 

Nancy gaat navragen wat precies de bedoeling is met bovenstaande punten betreffende de 

Singel en geeft aan iemand bij Chris langs te zullen sturen. (a.p. Nancy) 



 

Eric: 

- Wandelpad kreek 

Eric geeft aan de staat van het wandelpad langs de kreek (niet aan de zijde van de Singel 

maar overzijde) heel slecht is. Ook is er gebrek aan onderhoud van het voetpad langs de 

Molenstraat, dit vanaf de brandweerkazerne tot aan de brug over de kreek. 

Tevens zijn er bomen in de kreek gezakt, en is de beschoeiing slecht waardoor de grond de 

kreek in spoelt. 

Veel steigers zijn onbereikbaar geworden door de overhangende bebossing.  

Tevens zijn er veel fietsers die langs de kreek fietsen, het gevaar bestaat dat ze de hengels 

van de vissers beschadigen door er overheen te rijden. 

Aangegeven wordt dat het beste zou zijn de beschoeiing te vernieuwen en e.e.a. met grond 

terug aan te vullen zodat het wandelpad niet langer verzakt. 

Nancy geeft aan dat er paaltjes met reflectoren geplaatst zullen worden om autoverkeer 

over het voetpad tegen te gaan, tevens zal nog bij het waterschap nagevraagd worden om 

het mogelijk is om “doodlopende weg” bordjes te voorzien. 

Eric geeft aan dat de werkgroep (waar hij deel van uitmaakt) die mag meespreken over het 

groenbeleid in de kernen, stil lijkt te liggen. Hij heeft per mail reeds enkele malen contact 

gezocht met mevr. Eveline van der Hof maar dat gaat erg moeizaam. 

Eric geeft aan dat hij het op prijs zou stellen dat bij een volgende vergadering de wethouder 

aanwezig zou zijn, zodat hij antwoord op enkele vragen zou kunnen geven. 

- Tractaatweg/Oostpoortweg 

Wat is de stand van zaken van de geluidsmetingen op de Tractaat-/Oostpoortweg ? 

Nancy geeft aan dat de provincie hier geen medewerking aan lijkt te willen verlenen, Laszlo 

zal nog een poging doen om met de provincie hierover in gesprek te komen. (ap 28) 

Gerard geeft aan dat er gezegd is dat er rond 2025 nieuw asfalt zal worden gelegd. 

 

India: 

- MOR meldingen 

India geeft aan dat wanneer er MOR meldingen gedaan worden, er ook daadwerkelijk actie 

ondernomen moet worden. Dit lijkt op dit moment niet altijd goed te gaan. 

India heeft dit probleem uitgezet en, als dit niet opgenomen wordt door de gemeente dient 

de verantwoordelijke zelf maar worden aangeschreven.. 

Nancy geeft aan op de hoogte te zijn van het probleem. Maar sinds 01-10-2022 is er binnen 

de gemeente een nieuw systeem. Dit systeem registreert de MOR melding centraal en alle 



communicatie loopt via dit systeem. Alle verantwoordelijken kunnen hier in en het wordt dus 

eenvoudiger de status van een MOR melding te volgen. 

Afra:  

- Parkeerhinder Singel 

Afra geeft aan dat er aan het begin van de Singel een aanhanger geparkeerd staat op een nogal 

onhandige locatie. Aangegeven wordt dat deze aanhanger toch op 5 meter vanuit de bocht 

staat en hier dus mag staan. 

Tevens is er sprake van hinderlijk parkeren van een bewoner. Nancy geeft aan dat er misschien 

eerst even met de betreffende bewoner overlegt kan worden, om zo tot een oplossing te 

komen. Mocht dat geen resultaat opleveren kan er misschien een BOA worden ingeschakeld. 

 

Maarten de Groene namens de Politie 

- Snelheidsmetingen Oostpoortweg 

Maarten heeft op 26-07 een snelheidsmeting gedaan (lasergun) op de Oostpoortweg, het 

resultaat was dat van de 130 passanten er 3 daadwerkelijk te hard reden, dit valt dus alleszins 

mee. 

Fred vraagt naar de stand van zaken betreffende de overlast bij het schoolplein.(Vlietstraat) 

Maarten geeft aan dat er de laatste geen meldingen van overlast zijn binnengekomen en dat 

er dus geen actie is ondernomen. 

Wel geeft Maarten aan dat als er overlast is, dit altijd te blijven melden, maar het beeld is dat 

er momenteel rond de school weinig verkeerd gebeurt of althans niet wordt waargenomen. 

Maarten verlaat de vergadering, we danken hem voor het aanwezig zijn en de uitleg. 

 

3.  Agenda wordt vastgesteld 

4. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd 

5. Skate baan 

Nancy geeft aan dat er een skatebaan over is uit Sluiskil, en dat deze evt. in Westdorpe zou 

kunnen worden geplaatst. Alleen dient er worden nagedacht over de locatie. 

Navragen bij JongerenPlasa of zij belangstelling en/of een locatie weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Openstaande Punten Schouw 

6.1 Scoutingterrein + staat doelpalen 

Brandnetels worden weggehaald en er wordt een bloemenmengsel ingezaaid 

Doelpalen zijn geschilderd 

6.2 Rooster over goot bij invalidensteiger 

Het is niet mogelijk een rooster te plaatsen, de goot is te ondiep, waardoor bladeren etc. zich 

zullen ophopen 

6.3 Veel onkruid in Vlietstraat 

Onkruid is verwijderd 

6.4 Veel onkruid schoolplein 

Dit is aangekaart bij Coen (Directeur School) en hier wordt aan gewerkt 

6.5 Ongelijk liggende stenen Kanunnikenpad 

Is overleg geweest binnen de gemeente, en dit zal dit jaar worden opgelost 

6.6 Overhangende haag Kanunnikenpad 

Woongoed heeft de betreffende bewoner aangesproken en de heg is geknipt 

6.7 Vervuild perceel Bernhardstraat 12 

Het onkruid is inmiddels gemaaid, nu dient het terrein nog correct te worden afgesloten m.b.v. 

hekwerk, en de bouwkast dient gesloten te worden. 

Tevens is aan de eigenaar gevraagd om de meubels die op het perceel rondslingeren weg te 

halen. 

Destijds is de woning op het perceel afgebroken maar de aangevraagde vergunning voor het 

bouwen van 2 nieuwe woningen is afgewezen. 

6.8 Bloemen Schuttersweide 

In de Schuttersweide zal opnieuw een bloemenmengsel worden ingezaaid 

6.9 Op Graafjansdijk A43 is er sprake van veel verwilderd groen + trottoir ontbreekt 

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is dit stukje aan te kopen en bovenstaande 

problemen op te lossen (a.p Laszlo) 

6.10 Parkeren op trottoir Graafjansdijk A zijde 

Er zal aan BOA’s worden gevraagd hierop te handhaven 

6.11 Het groen in de Steeland is slecht onderhouden 

Dit is inmiddels door Groen opgeknapt 

6.12 Veel onkruid in brandgang Steeland 

De brandgang in de Steeland dient onderhouden te worden door de bewoners zelf, dit is geen 

gemeentelijke brandgang 

6.13 Parkeerverbodsbord Graafjansdijk A bij de Kirke staat niet op goede plaats 

Dit is opgelost, het bord is verplaatst 

 



6.14 Wegdek beschadigd, ontbrekende klinkers kruising Kreekdreef/Molenstraat 

Dit is inmiddels gerepareerd 

Na deze opsomming wordt nog aangegeven dat de werf inmiddels terug eigendom is van RWS, 

en dat opruimwerkzaamheden zijn begonnen. 

7. MOR melding 

Zie hierboven bij opmerkingen India 

 

8. Afsluiting Westkade voor fietsers 

De chaos lijkt compleet rond dit dossier, er zijn persoonlijke e-mails gestuurd over het hoe 

en waarom van deze afsluiting maar er wordt niet op gereageerd. Momenteel is er +/- 20 

meter fietspad afgesloten, en het lijkt wat overdreven om hiervoor de hele Westkade af te 

sluiten.  

Het is eenvoudig mogelijk de +/- 20 meter over de weg te rijden, ook omdat dit een 

parkeerstrook is. 

Wellicht dat een mailtje sturen met foto, of e.e.a. spelen via de pers wat meer zoden aan de 

dijk zet. 

9. Actiepunten  

 

Het punt van de dierenweide van de afgelopen vergadering, weinig dieren, kosten voedsel 

etc. is opgelost, er zijn wat dieren bijgekomen en de lucht is geklaard. (ap 29) 

Het punt van de bebossing langs de Tractaatweg, volgens de provincie is er langs de 

Tractaatweg geen grond beschikbaar voor bebossing/beplanting. (ap 30) 

Voor het bord van “Het Warmste Dorp” zijn prijzen opgevraagd, maar tot op heden is hier 

geen reactie op gekomen.(ap 31) 

Contact met Cargill:  

Voorlopig mee wachten (ap 4,5,6) 

Vergadering met Rijkswaterstaat:  

Eens afdeling communicatie van Rijkswaterstaat bellen om een gesprek te vragen (ap 9) 

Controle op geparkeerde opleggers (gevaarlijke stoffen ?):  

Volgens mij hebben we het hier terug gevraagd aan Nancy (ap 10) 

Afgesloten hondenuitlaatterrein:  

Voor gemeente en dorpsraad onduidelijk hoe groot de interesse is en of het door iedereen 

gebruikt zal worden (ap 14) 

Sleeping police:  

Deze zouden volgende week geplaatst kunnen worden. Er is 1 adres bekend. Zijn er nog 2 

lokaties bekend? Misschien Graafjansdijk B. (ap 17) 

Omgevingsvisie Westdorpe:  

De gemeente is in gesprek met een bedrijf (ap18) 



Schuttersweide 2:  

Dit dient meegenomen te worden in de omgevingsvisie (ap19) 

Verlichting en werking kerkklokken:  

Eens praten met de voorzitter van de Kirke, Cor. (ap20) 

Evaluatie bloembakken:  

Binnenkort een gesprek (ap21) 

Vergunningsaanvragen betreffende Westdorpe:  

Nancy geeft aan dat er een omgevingsloket bestaat waar alles gecentraliseerd is:  

Die omgevingsaanvragen zijn te vragen via www.overheid.nl en dan "Berichten over uw buurt". 

 

10. Rondvraag 

Fred  

-vraagt wat er gebeurt met de ingekomen stukken, we zullen dit per mail kortsluiten 

-lantaarnpalen Kapittelstraat zijn defect  

(Derek-Jan merkt op dat deze reeds gerepareerd zijn) 

Derek-Jan 

-vraagt zich af waar het regenboogzebrapad zo plotseling vandaan komt, dit is zo snel geregeld 

dat niemand er iets van af wist 

Walter 

-Walter geeft aan dat we het vragenhalfuurtje beter in de hand moeten houden, het is 

inmiddels een vragen anderhalfuurtje geworden, en daar komt dan de reguliere vergadering 

nog achteraan. 

Op de volgende besloten vergadering gaan we hier over praten. 

De vergadering met de delegaties van Zelzate en Sas betreffende de windmolens in de St. 

Franciespolder wordt als erg positief ervaren. Dit is een goed voorbeeld van 

grensoverschrijdend overleg, en zal wellicht in de toekomst meer moeten plaatsvinden. 

Peter (b) 

Peter vraagt zich af of Nancy al dan niet bij de besloten vergaderingen uitgenodigd moet 

worden, we overleggen dit in de volgende besloten vergadering 

 


