
JAARVERSLAG DORPSRAAD HENGSTDIJK 2022. 
 
Eind 2021, toen de Dorpsraad nog inactief was wegens de corona 
maatregelen, heeft een flinke wisseling van de wacht plaats gevonden. Na 
vele vlijtige jaren hebben Jan van Belle en Ko Leenknegt zich 
teruggetrokken.  Gelukkig blijft Ko zich inzetten voor de website 
www.hengstdijk.eu, de uitstekende nieuwsbron van ons dorp. Als nieuwe 
leden van Stichting Dorpsraad Hengstdijk sinds 1 januari 2022 zijn  Jessica 
van Esbroeck en Marc Verherght er bij gekomen.  
 
We hebben in 2022 12 x vergaderd. Grote onderwerpen waren dit jaar: 

- bestemmingsplanwijziging perceel tegenover camping de vogel.  De 
Dorpsraad heeft de aanwonenden zo goed mogelijk ondersteund bij 
het indienen van hun bezwaren. Het resultaat is dat de “comfortzone” 
tussen camping en  dorp daar iets beter is geworden. 

- Ons dorp voelt zich ook in de Reygerskreek krimpen door expansie 
van de camping. Op 13 april is sinds lange tijd een eerste overleg 
geweest met de camping, samen met gemeente Hulst, enkele 
inwoners van de Reygerskreek en als bemiddelaar stichting Samen 
Recht Vinden. Onderwerp: de Reygerskreek, recreatieve verhuur van 
huizen. Op 29 juni had de Dorpsraad een vlot en inspirerend 
vervolgoverleg met de camping over allerlei onderwerpen: tarief voor 
zwemmen schoolkinderen ’t Vogelnest, informatie via hengstdijk.eu 
van activiteiten op de camping, zwerfafval preventie bij de ingang, 
snel wederzijds doorgeven van overlast. Een derde overleg was op 26 
oktober. Over de situatie in de Reygerskreek valt geen nieuws te 
melden. 

- zwaar verkeer en hard rijden in het dorp, herinrichting Plevierstraat. 
- Eind november: plan van Woongoed om op korte termijn vijf 

woningen in de Kievitstraat te slopen.  
 
Activiteiten in 2022: 

- Nieuwjaarsinloop op 18 maart, een groot succes. 
- Koningsdagontbijt op 27 april 
- Opplusdag samen met de schoolkinderen op 13 mei (30 km.stickers, 

banken in het dorp en bos gepoetst, zwerfvuil geraapt, bloembakken 
gevuld). Op 14 mei volgden nog enkele klusjes voor de 
dorpsraadleden.  

- Midzomerfeest op 25 juni met grote braderie en boekenmarkt 
- Burendag op 24 september met heerlijke taarten en BBQ. 

 



Wensen: jeu de boulesbaan en meer speeltoestellen voor kleine kinderen, 
voetbaltrapveldje. 
 


