
STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 10/01/2023 

Gegevens 

Type: Openbaar 

Locatie: De Tukker 

Opmaak verslag: Peter(a) 

Aanwezigen: Fabrice, Fred, Walter, Nel, Nathalie, Stefan 

Gemeente: Nancy Herwegh, Laszlo van de Voorde 

Afmeldingen: Derek-Jan, Sarissa 

Bewoners:  Afra Makkes, Eric Laurijs, Anja Roegiers, Marnix Dhaemers 

1. Opening vergadering

Fabrice opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2. Vragenhalfuurtje bewoners

Gerard: 

Gerard is niet aanwezig, Fabrice neemt de vragen van Gerard door, enkele vragen zijn reeds 

eerder gesteld, en het antwoord is aangegeven op bijlage A.  

Op de niet eerder gestelde vragen was nog geen antwoord. 

Er wordt dieper ingegaan op enkele van de door Gerard gestelde vragen: 

• Vraag over toestand Graafjansdijk B50…B80 (bijlage A)

Antwoord Nancy: 

Nancy geeft aan dat in de periode Maart/April de dijk wordt aangepakt in het genoemde deel 

B50 tot +/- B80. Naar de  rest van de dijk zal worden gekeken met de wegbeheerder. 

Een onafhankelijk bedrijf zal dan 1x per 2 jaar de zaak bekijken in opdracht van de gemeente. 



• Vraag betreffende Spoorverbinding Terneuzen-Gent (bijlage A) 

 

Eric: 

 

Eric vraagt zich af of de spoorlijn links- dan wel rechts van de Tractaatweg komt te liggen. 

 

Fabrice: 

 

Fabrice geeft aan dat op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de burgemeester heeft 

aangegeven dat de spoorlijn voor goederen- en personenvervoer naar Gent hoog op het 

wensenlijstje staat:  

 

“We vergroten in ons hele gebied ook de bereikbaarheid met slimme en duurzame mobiliteit 
die zelfs de landsgrenzen overstijgt. De komst van de Nieuwe Sluis is het meest in het oog 
springende infrastructurele werk. Die sluis zorgt dat we de toegangspoort worden naar Parijs. 
Daarnaast staat het realiseren van goederen- en personenvervoer per spoor naar Gent hoog 
op ons wensenlijstje. Beide projecten zijn belangrijk voor onze economische groei. Om zo 
samen de toekomst goed aan te kunnen.”  
 
Bron: website gemeente Terneuzen 
 
Voor speech tijdens nieuwjaarsconcert 
 
https://www.terneuzen.nl/Onze_Organisatie/Actueel/Nieuws/Terugblik_nieuwjaarsconcert 

 

Stefan: 

 

Stefan vraagt zich af hoe het kan dat de communicatie in België en Nederland aangaande het 

spoortraject niet gelijk lijkt te lopen, dit omdat in België blijkbaar al een tracé bekend is. Het 

is dus verwarring alom. 

 

Antwoord Laszlo: 

 

Laszlo geeft aan dat het traject nog niet bekend is, wel is de financiering voor het Nederlandse 

deel voor goederenvervoer rond. Het project zal worden uitgevoerd door Pro-Rail, en zij zullen 

ook zorgen voor de burgerparticipatie. Uiteraard houdt de gemeente in de gaten of alles 

correct verloopt. Laszlo geeft aan de Dorpsraad op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen en zal ook naar de plannen uit Zelzate vragen. 

 

De dorpsraad spreekt de vrees uit dat we straks voor een voldongen feit komen te staan en 

dat we dan als burgers achter de feiten aan lopen…wordt vervolgt. 

 

• Vraag over werkzaamheden Singel (bijlage 1) 

 

Antwoord Nancy: 

 

Er wordt gewerkt aan de vraag betreffende het versmallen van de stoep aan de “bestaande zijde” van 

de Singel, er zal gekeken worden wat de kosten zijn, en dan zal er een budget gezocht worden. 

 

 

 



• Geluidsmeting Tractaatweg/Oostpoortweg (bijlage A) 

 

Antwoord Laszlo: 

 

Dit is reeds aangekaart bij de provincie. Even de reactie afwachten. 

 

• Vraag betreffende Uitlaatterrein voor honden (bijlage A) 

 

In een eerdere vergadering  heeft de Dorpsraad aangegeven dit onderwerp even te laten 

rusten.   

Peter (a) heeft contact gehad met een bewoonster die graag een uitlaatterrein zou zien. Zij is 

bezig met een onderzoek onder de bewoners of er belangstelling bestaat voor een 

uitlaatterrein. 

 

Eric: 

 

Eric vraagt of er in de gemeente Terneuzen een beleidsregel Honden bestaat 

 

Antwoord Laszlo: 

 

Laszlo geeft aan dat dit er niet is, of heel oud is en aan een update nodig is, tevens wordt Eric 

uitgenodigd om in te spreken in de commissie omgeving aangaande het hondenbeleid. 

 

• Vraag betreffende Rondje Kreek (bijlage A) 

 

Eric: 

 

De beschoeiing langs de kreek is kapot en dient te worden gerepareerd. 

 

Antwoord Nancy: 

 

Nancy, Laszlo en Gerard zullen ter plekke gaan kijken, m.a.w. ze zullen een rondje rond de 

kreek doen om de stand van zaken op te nemen. Tegelijkertijd zal worden gekeken of er een 

mogelijkheid is het volledige rondje een opfrissing te geven door bijvoorbeeld wat toestellen 

te plaatsen, zodat er een  “beweegpark” ontstaat. Als dorpsraad vinden we dit een mooi idee 

en we zullen in Terneuzen gaan kijken wat zoiets inhoud. 

 

 

Tot zover de bespreking van de Bijlage A met de vragen van Gerard, op de Nieuwe Vragen is 

nog geen antwoord, maar twee van de drie Nieuwe Vragen hebben ook betrekking op het 

wandelpad rond de kreek, en kan dus meegenomen worden tijdens het rondje kreek van 

Nancy, Laszlo en Gerard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verder met de overige vragen van de bewoners: 

 

Afra: 

 

Afra geeft aan dat er in de Singel, (deel van huizen langs de kreek) te hard wordt gereden, en 

of dit evt. opgelost zou kunnen worden m.b.v. verkeersremmers. 

 

Antwoord Nancy: 

 

Nancy geeft aan dat om e.e.a. te controleren er een meting gedaan kan worden d.m.v. een 

telslang. Besloten wordt deze te leggen ter hoogte van Singel 71, mits er een lantaarnpaal in 

de buurt staat. (stroomvoorziening) 

 

Anja: 

 

Geeft aan enkel als belangstellende aanwezig te zijn 

 

Marnix: 

 

Geeft aan enkel als belangstellende aanwezig te zijn 

 

Eric: 

 

Eric geeft aan dat het pad achter de Ewoutstraat er slecht aan toe is, en of  het mogelijk is dat 

de dorpsraad hierover contact opneemt met Woongoed. 

 

Antwoord Nancy: 

 

Mark de Kunder vragen om eens te komen kijken of hier iets aan te doen is. 

 

Afra: 

 

Afra geeft aan dat in algemene zin het groen en de stoepen er slecht  bij liggen. 

 

Antwoord Laszlo: 

 

Laszlo geeft aan dat er de afgelopen jaren bezuinigd is op het groen en de stoepen, er is een 

beperkt budget en de gemeente moet prioriteiten stellen. Hopelijk kan er de komende tijd 

weer wat meer aandacht uitgaan naar deze onderwerpen. 

 

Algemeen Punt 

 

14-12-2022 is er overleg geweest over de ontruiming van de scheepswerf, de 

ontruimingstermijn liep tot 06-01-2023. Vanaf deze datum is het terrein in beheer van het 

Rijksvastgoedbedrijf. Zodra tot sanering van het terrein wordt overgegaan zullen de 

omwonenden hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

 

 



3. Vaststellen Agenda 
 

Op de agenda een tweetal opmerkingen. 

 

Punt 5. Ingekomen post. 

 

Dit punt zal enkel nog na verzoek op de agenda verschijnen, mocht een dorpsraad lid graag 

een ingekomen stuk bespreken, dan dient dit te worden aangegeven en zal het op de agenda 

worden vermeld. 

 

Punt 7. Afspreken datum ontmoeting Cargill 

 

Aan dit punt wordt afspreken datum ontmoeting Woongoed toegevoegd. 

 

4. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

 
Verslag wordt goedgekeurd en daarmee definitief 

 

5. Ingekomen post 

 
Zie punt 3. Vaststellen agenda 

 

6. Schuttersweide  2 
 

Nancy geeft aan dat de grond waar evt. gebouwd zou kunnen worden in de Schuttersweide 

geen gemeentegrond is. 

Als eigenaren bereid zijn te verkopen en een projectontwikkelaar heeft belangstelling, dan 

zou er een vergunning aangevraagd kunnen worden. In het algemeen zijn we voor meer 

woningbouw in Westdorpe om de leefbaarheid goed te houden. 

Laszlo geeft aan dat er een mogelijkheid is om in te spreken, en de wens voor meer 

woningbouw kenbaar te maken. 

 

Peter(b) geeft aan alles nog eens op een rijtje te zetten, maar geeft ook aan dat het uiteindelijk 

aan de diverse partijen zelf is wat ze er mee doen. 

 

7. Uitnodigen Cargill/Woongoed 

 

Cargill 

 
Besloten wordt om Cargill over +/- 3 maanden uit te nodigen voor een besloten vergadering. 

 

Woongoed 
 

Bij woongoed zullen we o.a. aankaarten dat we ons zorgen maken over het feit dat het voor 

ouderen die hun woning willen verlaten om bijv. kleiner te gaan wonen, het vrijwel onmogelijk 

is om in Westdorpe woonruimte te vinden.  



Lazslo geeft aan dat dit ten dele correct is, maar dat er ook nog veel ouderen zijn die hun 

woning  niet willen verlaten. 

 

We zullen Woongoed in 1e instantie op een besloten vergadering uitnodigen. 

 

Laszlo geeft nog aan dat het wellicht een goed idee zou zijn om een keer samen te zitten met 

meerdere partijen, zoals SVRZ-Woongoed-Buurtzorg-Aan Z, om de woonzorgvisie te 

bespreken. 

 

8. Brug over kreek Molenstraat 
 

Zal meegenomen worden in het Rondje kreek door Nancy, Laszlo en Gerard 

 

-. tussendoor 

 

 

Laszlo geeft tussendoor nog aan dat de Skate baan in Terneuzen klaar staat en dat deze in 

September weg moet zijn, mocht er belangstelling zijn, dan moet dit z.s.m. bekend worden 

gemaakt. Liefst op een locatie waar niet moet worden geasfalteerd, en er dient (i.v.m. 

geluidsoverlast) overleg met de omwonenden plaats te vinden. 

 

9. Doornemen Actiepuntenlijst 
 

A.p. 24 Uitnodigen Cargill 

Vastleggen over +/- 3 maanden 

 

A.p. 9 Contact RWS 

Contact via Laszlo 

 

A.p. 13 Brief verzenden SVRZ m.b.t. vrijkomen Peuterspeelzaal 

Brief is verzonden. 

 

A.p. 18 Stand van zaken omgevingsvisie 

Er is vanuit de gemeente contact gelegd met een extern bureau die de omgevingsvisie voor 

Terneuzen zal opstellen, het is 99% zeker dat dit bedrijf de klus gaat klaren. Uiteraard mogen 

wij als kern ook hierin onze bijdrage leveren. 

 

A.p. 21  Evaluatie bloembakken 

Staat op de rol en binnen korte termijn plaatsvinden 

 

A.p. 25 Gemeente vragen of we vergunningsaanvragen Westdorpe per mail kunnen krijgen 

Loopt 

 

A.p. 26 Situatie kavel Bernhardstraat 12 

Is naar behoren opgelost 

 

A.p. 27 Ontruiming Scheepswerf 

Loopt (zie ook eerder in dit verslag) 

 



A.p. 28 Geluidsmeting 

 

De deur van de provincie staat op een kier, er zal een uitnodiging worden verstuurd voor een besloten 

vergadering in het 2e kwartaal 

 

A.p. 30 Vraag tot bebossing langs Tractaatweg/Oostpoortweg (geluidsoverlast CO2 afvang) 

 

Laszlo antwoord: 

 

Donderdag is er vergadering, hier zal w.s. besloten worden een onderzoek te starten naar 

geschikte locaties voor bebossing 

 

Peter (b) antwoord: 

 

Bebossing (vooral bomen) is een slechte zaak voor de akkerbouw 

 

A.p. 31 Bord Warmste Dorp 

 

Nancy antwoord: 

 

Wordt volop aan gewerkt, nog even geduld 

 

A.p. 32 Kanunikkenpad 

 

Fred geeft aan dat er paaltjes weg zijn en kapotgemaakt, blijkbaar is het wegdek ook nog niet in orde. 

 

A.p. 34 Pony’s onder de brug naar Sas van Gent 

 

Hierover is contact met de provincie, dit loopt nog. 

 

10.  Rondvraag  

 
Peter(b) 

 

Peter vraagt zich af hoe het mogelijk is dat grond vervuild met PFAS naar Sluiskil wordt 

gebracht om daar te worden verwerkt.  

 

Antwoord Laszlo: 

 

Laszlo  geeft aan ook niet blij  te zijn met de gang van zaken, maar dat de afspraak is dat de 

grond mag worden verwerkt, maar dat de PFAS niet mag worden geloosd. Wordt vervolgt. 

 

Ook de opslag van vervuilde grond bij Beelen (Bnext.nl, en nu blijkbaar gp groot) is blijkbaar 

illegaal, maar het gebeurt wel. 

 

Fabrice: 

 

Fabrice geeft aan eens te kijken naar de locatie van de vergaderingen, besloten wordt om in ieder geval 

de komende 4 maanden de openbare vergaderingen bij “de Tukker” te houden, en de besloten 

vergaderingen in “de Kirke” 

 



Fabrice heeft geprobeerd contact te leggen met Jolijn van NSP, met weinig resultaat. Er zal  een 

berichtje uitgaan , om het gebrek aan communicatie aan te stippen. 

 

Nancy: 

 

Nancy vraagt aandacht voor de duurzaamheidsmarkt op 2 februari, we krijgen wat posters om op te 

hangen en e.e.a. wordt ook de website geplaatst 

 

Ook is er een flyer voor de minimaregeling, ook deze wordt op de website geplaatst 

 

De volgende schouw in Westdorpe zal plaatsvinden op 13 mei. 

 

Ook komt  er weer een mobiele milieustraat naar Westdorpe, en dit zal plaatsvinden op zaterdag 18 

maart, hiertoe zal samenwerking gezocht worden met Scouting, JongerenPlasa, en de Baeckermat 

 

Fred: 

 

De verlichting in de Kapittelstraat werkt niet, of niet naar behoren. 

 

Antwoord Nancy: 

 

Gaat navragen wat er aan de hand is. 

 

Fred: 

 

Bij de Kirke zijn bomen weggehaald, wat is daar de reden van ? 

 

Antwoord Nancy: 

 

Gaat navragen wat er aan de hand 

 

 

 

Bijlage A 

 

Vragen van Gerard + antwoorden waar bekend. 

De vragen waar nog geen antwoord op is zullen waar mogelijk op de volgende openbare vergadering 

worden beantwoord. 

 

Bijlage B 

 

Lijst met opmerkingen/vragen van Eric 

 

De opmerkingen zullen ter harte worden genomen. 

De vragen zullen waar mogelijk op de volgende openbare vergadering worden beantwoord. 

 

 



BIJLAGE A 

Vragen Stichting dorpsraad Westdorpe.

Opmerkingen over de vragen en antwoorden welke in het verleden zijn gesteld.

Vraag over de bouwgrond Westdorpe, geen antwoordt

Dit is een zaak voor de gemeente om hier antwoordt op te geven.

DRW: Het antwoord van de gemeente tijdens de dorpsraad was dat dit volledig bij 

particuliere investeerders zitten. Indien zij een project willen realiseren, komt dit bij 

de gemeente die de vergunning verschaft. Meestal ziet de gemeente geen reden om 

te weigeren, maar veel aanvragen zijn er niet.

Vraag over de vrij gekomen kavels welke van de woningbouw waren/zijn waarom 

deze naar een project ontwikkelaar gaan en niet meer sociale woningen worden 

gebouwd. Ze breken meer huizen af dat ze er bouwen, dit kan toch de bedoeling zijn 

van een woningbouw.

Nog geen antwoordt op gekregen.

DRW: Het antwoord van de gemeente was dat dit bij Woongoed zit en zij beslissen 

zelf wat ze met de gronden doen, voor sociale woningbouw of verkoop aan 

projectontwikkelaars.

Vraag de toestand van de weg Graafjansdijk van B50 tot ongeveer B80, deze is in zeer 

slechte staat na de werkzaamheden. Raar dat de aannemer niet verantwoordelijk 

wordt gesteld voor het zo achterlaten van deze openbaren weg.

Nog een antwoordt wanneer ze deze weg op de graafjansdijk verder gaan opknappen 

en wie deze werkzaamheden dan gaat betalen, lijk mij dat de gemeente de aannemer 

verantwoordelijk moet stellen.

DRW: Het antwoord van de gemeente tijdens de dorpsraad  was dat ze ermee bezig 

zijn. We herhalen de vraag terug naar de gemeente.

Vraag over de nieuwe te leggen spoorlijn, nog geen antwoord.

Het kaartje hoe de spoorlijn zou komen is bij de gemeente bekent maar nog niet naar 

buiten gebracht. Zijn ze bang dat er vragen komen over deze spoorlijn of houden ze 

ons aan het lijntje?

DRW: Het antwoord tijdens de dorpsraad was dat het geheel nog in onderzoeksfase 

is, en als er meer concrete voorstellen weerhouden worden, burgerparticipatie zal 

geschieden door de bevoegde instanties.

Vraag de bouwactiviteiten in de SingeI zijn klaar, is de aannemer verantwoordelijk 

gesteld gezien de toestand van de Singel.

Vraag hoever is de gemeente hier nu mee?

DRW: Het antwoord van de gemeente tijdens de dorpsraad was dat ze ermee bezig 

zijn. We herhalen de vraag terug naar de gemeente.



  

Vraag over het geluidsoverlast van de weg brug en doorgaande weg naar Zelzate, 

kan zijn dat de provincie niet thuis geeft, maar de gemeente heeft hier ook een taak 

in. Namelijk het woongenot te garanderen. 

Vraag pakt de gemeente dit op of desnoods zelf de metingen door derden uit te laten 

voeren. 

DRW: Het antwoord van de gemeente tijdens de dorpsraad was dat de provincie geen 

meting wil doet, maar onze wethouder Laszlo van de Voorde ging dit nog aankaarten 

bij de provincie. Over de vraag of de gemeente desnoods zelf metingen zal doen, 

zullen we doorsturen naar de gemeente 

  

  

Vraag over het uitlaatterrein voor honden, de gemeente gaat een onderzoek doen 

naar de interesse. Hoe zien ze dit voor zich, gaan ze alle bewoners aanschrijven met 

een hand of wat/hoe zien ze dit? 

DRW: Het antwoord van de gemeente én de dorpsraad tijdens de dorpsraad was dat 

we dit parkeren. Indien er echter vanuit de bewoners acties ondernomen worden om 

het draagvlak aan te tonen vanuit de bewoners, dan geeft de gemeente hier graag 

gehoord aan (uiteraard steeds rekening houdend met budget en planning) 

  

Vraag over het wandelpad rond de kreek hier vragen we al jaren om, het wordt er 

niet beter op. Er is gevraagd wanneer deze nu een op de begroting staat, nog steeds 

geen antwoordt en zal eerst iemand moeten verdrinken blijkbaar gezien de kanten 

steeds verder inkalven. 

DRW: Tijdens een rondleiding met de gemeente is hier bepaald om de zaken zo te 

houden. De huidige situatie zorgt ook voor specifieke fauna, wat zou verdwijnen bij 

het opkuisen. Indien op termijn blijkt dat de situatie te erg wordt, dan zal er 

weldegelijk worden opgetreden. 

  

Nieuwe vragen aan de Dorpsraad: 

  

De bomen aan de kreek popelieren zijn dan kaprijp, er vallen regelmatig takken uit 

deze bomen. Dit is gevaarlijk voor de voetgangers, graag deze bomen kappen en 

nieuwe duurzame bomen plaatsen daar waar mogelijk aan de kreek. 

  

De hoop met grond welke midden in het centrum ligt, wat is hier eigenlijk de 

bedoeling van? Neem aan dat het geen grond bank is. En is deze grond gekeurd? 

  

Is het mogelijk samen met het waterschap te kijken of het bestaande pad rond de 

kreek uitgebreid kan worden tot de Molenstraat. En het bestaande pad op te 

knappen zodat Westdorpe ook een fatsoenlijk wandelpad heeft. Het nu zo als de 

landbouwer zijn bieten op het land rooi dan is het een modder zooi. 
 



Vraag Chris: 
Verlichting en stoep versmallen. 
Ant: gezocht wordt in de toekomst voor de versmalling en verlichting. 
Is dit een toezegging? 

Vraag Andre: 
Vraag aansluiting glasvezel in het buitengebied: 
Ant: geen zaak voor de gemeente, meenemen naar een volgende vergadering volgens 
Lasco. 
Meenemen naar een andere vergadering is zeer rekbaar(wat voor vergadering?). 

Vraag Edwin: 
Aangifte gevaarlijk dier. 

Ant: Nancy gaat dit opnemen met de bevoegde instantie. 
Hoe is dit afgelopen en wat is deze bevoegde instantie? 

Vraag Eric: 

Verwerking MOR melding, is deze aangekomen omdat deze gedeeltelijk is verwerkt? 
. Nancy gaat hier achter aan en gaat kijken wat hier is mis gegaan. 

Wat is hier mis gegaan en is er iets mis gegaan? 

Vraag Cor: 
Zijn de datums al bekent voor de volgende Dorpsraden? 
Ant: Deze bekent volgens Fabrice. 
Waar staan deze datums dan? 

Vraag Andre: 
De sleeping Policeman is een onding en zal tot schade leiden bij diverse machines. En 
wie gaat deze betalen als dit zo is? 
Ant: Nancy geeft aan dat het een Pilot is en en zal een evaluatie komen. 
Ant. Schade: Volgens Laszio is de schade aan de voertuigen niet voor de gemeente! 
Wanneer vindt de evaluatie plaats gezien de vele klachten op de verkeers drempel? 
De schade verhalen op de gemeente is mogelijk als blijkt dat de drempel wettelijk te 
hoog is, is deze te hoog??? 

Vraag Ewin: 
De berg grond welke opgeslagen ligt aan de Beatrixstraat, kan dit zomaar? 
Ant: Geen antwoordt van Nancy, wel dat er geen bouwaanvraag is voor het stuk grond 
waar de grond is opgeslagen. 
Ligt deze grond hier illegaal en wat voor grond is het, verontreinigd zijn hier gegevens 
van en van wie is deze grond????? 

Vraag Cor: 
Als hier gebouwd wordt graag Fundex palen ipv heien. 
Geen antwoordt of als antwoordt wordt in de gaten gehouden. 

Vraag Andre: 
Stand geluidoverlast. 
Ant. La¥o komt niet verder met de Provincie. 
De gemeente moet zijn verantwoording pakken en hiermee naar de Provincie gaan. 
Er ook overlast van de scheepsvaart en industrie, gemeente moet diverse metingen 
laten verrichten op verschillende plaatsen(metingen door derden uit te laten voeren). 

Bijlage B




