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Notulen jaarvergadering Dorpsraad ’s-Gravenpolder dinsdag 14 april 2015 
 

Aanvang: 20.00 uur in dorpshuis “Ons Dorpsleven”, Poelvoordestraat 3,  
                  
 

1. Opening & introductie huidige dorpsraadleden: 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom, met name wethouder Ad Schenk, 
wijkagent Ad Karelse, de heren Jan Zandee en Dik v.d. Bos (Borselse Sprinter) en Bianca 
Noomen (Zorgzame Dorpen).Naast deze aanwezigen en de dorpsraad zijn een 26-tal 
dorpsbewoners aanwezig. Door de voorzitter worden de huidige dorpsraadleden 
voorgesteld te weten Astrid Goedegebure (voorzitter), Nick Boogert (penningmeester), Jan 
Paauwe (secretaris), Gert-Jan van Riet (lid), Leo Marijs (lid) en Wieni Uitman (aspirant lid) 

 

2. Dit jaar herkiesbare en aftredende leden: 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Astrid Goedegebure (2 zittingsperioden van 3 jaar) en 
Nick Boogert (verhuizing naar ander dorp) 

Aftredend en herkiesbaar is: Gert-Jan van Riet 
Aspirant lid en kiesbaar is: Wieni Uitman 
Gert-Jan van Riet en Wieni Uitman worden unaniem gekozen. 
 
Als aspirant leden hebben zich gemeld: Nanc van Schip, Marinus Verschuren, Jurriën 
Brants en Ton de Koning. Deze worden uitgenodigd voor de eerstvolgende 
bestuursvergadering 4 juni 2015 in het dorpshuis. 

 

3. Jaarverslag van de secretaris en de penningmeester 
Door de secretaris worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen 
waaronder 6x vergaderen, verkeersproblematiek rondom de Zwake, plastic afval inzameling, 
aanpassing fietspad tussen ’s-Gravenpolder en Goes i.c.m. de nieuwe afslag A58, vullen 
van de website, deelname aan Zorgzaam ’s-Gravenpolder en Sportdorp ’s-Gravenpolder en 
de zgn. voetjesactie i.s.m.de politie. Zie verder het jaarverslag maart 2014 t/m maart 2015. 
 
De penningmeester licht het financiele jaarverslag toe.Het jaar 2014 is afgesloten met een 
klein positief saldo van € 290,00 mede door het geringe aantal leden op de jaarvergadering. 
De begroting voor 2015 zal ongeveer op nul uitkomen. 

 

4. Drs. Ad Schenk, wethouder gemeente Borsele 
Door Ad Schenk worden enkele zaken toegelicht vanuit de gemeente met name: 
- Opdracht voor het ontwerpen van een nieuw kunstwerk als vervanging van het 

kunstwerk wat op het plein voor de Emte heeft gestaan 
- De woningmarkt in de raadsboerderij die 15-4-2015 wordt gehouden 
- Borsele 2030 laat geen groei zien wat dus invloed heeft op de woningbouw, scholen, 

sport etc. 
- De wijzigingen die verband houden met de besparing verdubbeling Sloeweg zullen goet 

getoetst worden door de gemeente 
- Het trace van de HS-lijn vanaf de 700 st windmolens 22km uit de kust via de 

Westerschelde naar Borsele en niet via Walcheren 
- De 380kV lijn langs de A58 en van Goes naar Borsele. 
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5. Ad Karelse (ivm ziekte Edwin Koops), wijkagent gemeente Borsele:  

De gemeente Borsele wordt in tweeen verdeeld tussen Ad Karelse en Edwin Koops. 
’s-Gravenpolder zal onder Ad karelse gaan vallen. 
Presentatie over woninginbraken. Het blijkt een golfbeweging te zijn waarbij groepen het 
vaak voorzien hebben op woningen en individuen op bedrijfspanden. Vaak aan de rand van 
de dorpen i.v.m. eenvoudige en snelle vluchtroute. Nadruk werd gelegd op goede verlichting 
aan de voor- en achterzijde, toepassen van tijdschakelaars (binnen) en bewegingssensoren 
(buiten), goedgekeurd hang- en sluitwerk, ook de 1

e
 verdieping beveiligen (ramen, 

dakramen etc), geen voorwerpen laten staan waarop men kan klimmen om de verdieping te 
bereiken (kliko’s, ladders, etc) 
 

6. Pauze 

 

7. De Borselse Sprinter: toelichting door Dik v.d. Bos 
Aan de hand van een powerpoint dia presentatie en film werd uitleg gegeven over de 
bedoeling van de Borselse Sprinter. Het is geen taxi of bus. Hij is bedoeld voor zowel jonge 
als oude inwoners van de gemeente Borsele die samen met anderen activiteiten willen 
bezoeken. Tegen een geringe vergoeding per activiteit kan men gebruik maken van een 
maandelijks wisselend programma. 

 

8. Zorgzaam ’s-Gravenpolder: toelichting door Bianca Noomen. 
De overheid heeft, zoals bekend, de zorgafhandeling overgeheveld naar de gemeenten en 
gelijktijdig het budget ingekrompen. Door dit beperkte budget moeten (lagere)overheid en 
burgers meer gaan samenwerken. Meer zorgtaken zullen bij o.a. familie, vrienden, buren en 
wijk/dorpsgenoten komen te liggen, wat men ook wel nabuurschap noemt. 
Er zal een samenleving gecreerd (moeten) worden waarin men elklaar de helpende hand 
biedt. Hierdoor ontstaan allerlei burgerinitiatieven, wel of niet ondersteund door de (lokale) 
overheid. In ’s-Gravenpolder blijken veel organisaties van vrijwilligers te zijn die op dit 
gebied al veel doen, maar soms onbekend zijn met elkaar of waar behoefte aan is. Er is een 
werkgroep in het leven geroepen om o.a. verbindingen te leggen en ideëen uit te wisselen. 
Er zal ook een steunpunt komen in het Vrijwilligershuis dat bestaat uit 1 welzijnsmedewerker 
en 2 wijkverpleegkundigen. Dit steunpunt zal geen hulp verlenen maar doorverwijzen naar 
de diverse organisaties. 

 

9. Sportdorp ’s-Gravenpolder: toelichting door Gert-Jan van Riet 
De bedoeling is om mensen in beweging of aan het sporten te brengen. Om dit te bereiken 
zijn een 20-tal organisaties en verenigingen hierbij betrokken. Uit een gehouden enquete 
blijkt dat in de leeftijdsgroep 31-55 jaar 58% niet sport (landelijk 35%) en dat 71% aangeeft 
meer te willen sporten/bewegen. Door het aanwijzen van een sportdorp wil men bereiken 
dat bestaande sporten behouden en uitgebreid worden en dat nieuwe sporten worden 
aangeboden. Het betreft een 2-jarig traject wat financieel wordt ondersteund en wordt 
opgezet vanuit een werkgroep. Belangrijk is dat na 2 jaar het niet stil gaat vallen gezien de 
tijd en het geld wat er in gestoken is. 

 

 

 

 

 

10. ’s-Gravenpolder 700 jaar: vooruitblik door Gert-Jan van Riet 



Dorpsraad ’s-Gravenpolder 

 
Secretariaat: Magnoliastraat 19 

4431 DN ‘s-Gravenpolder 
info@dorpsraadsgravenpolder.nl 
www.dorpsraadsgravenpolder.nl 

 
In 2016 bestaat ’s-Gravenpolder 700 jaar wat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. 
De bedoeling is dat in juni 2015 een aantal verenigingen gaan brainstormen over het 
organiseren van diverse projecten en o.a. bij elkaar op bezoek gaan in dit jubileumjaar. 

 

 

11. Braderie 6 juni 2015: vooruitblik door Gert-Jan van Riet 
De aanmeldingen voor de kramen verloopt boven verwachting. Momenteel hebben zich al 
160 deelnemers gemeld waardoor de huidige standplaatsen vol zitten. De bedoeling is dat 
op de Goesestraatweg nog een 20-tal standplaatsen worden ingericht. Het motto zal worden 
“tot grote hoogte stijgen”. Een nieuw onderdeel zal “eier gooien” worden. 

 

12. Inbreng uit de zaal/rondvraag:  
(V) Ton de Koning: kan er iets gedaan worden aan de ‘racebaan” Populierestraat? 
(A) Er zijn al diverse keren snelheidsmetingen verricht en hieruit is niet gebleken dat er veel 
te hard wordt gereden. Incidenteel komt het wel voor, vooral ’s-Avonds laat. Het blijft de 
aandacht houden. 
 
(V) Els Verhage: Op zaterdag en zondag is er geen openbaar vervoer en lijn 25 is 
opgeheven. Hoe nu verder? 
(A) Dit was/is ook de zorg van de dorpsraad en gemeente. Echter dit is een provinciale zaak 
en die hebben een laag budget ter beschikking gesteld aan Connexxion waardoor deze 
heeft bespaard op de dienstregeling. Men kan nu in een aantal situaties alleen nog een 
beroep doen op de buurtbus of belbus. Momenteel kunnen we hierin niets wijzigen. 
 
Adri Walhout bedankt namens de Ondernemersvereniging Astrid en Nick voor hun inzet de 
afgelopen jaren en overhandigt een mandje met Zeeuwse producten. 

 

13. Uitslag bestuursverkiezing 
Gert-Jan van Riet en Wieni Uitman worden unaniem herkozen en gekozen. Beiden nemen 
hun verkiezing aan. 

 

14. Sluiting 
Door Gert-Jan van Riet worden Astrid en Nick namens de dorpsraad bedankt voor hun 
inzet. Helaas is door de drukte een afscheidspresentje er bij ingeschoten en zal dit in een 
later stadium alsnog worden overhandigd. Alle aanwezigen en genodigden worden hartelijk 
bedankt voor hun inbreng.  
 
Iedereen wordt nog gewezen op het dorpsbezoek van het voltallig College van B & W wat 
plaatsvind op 26 mei a.s.. Op deze bijeenkomst zal ieder Collegelid zaken bespreken 
aangaanda zijn/haar verantwoordelijkheid. Tevens kunnen er vragen gesteld worden aan 
het College. De avondbijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur).  
 
Hierna wordt de vergadering gesloten en kan men nog een drankje nuttigen. 
 
 


