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De samenstelling en functieverdeling van de dorpsraad: 
 
Gert-Jan van Riet – voorzitter;  
Jan Paauwe – secretaris-penningmeester;  
Wieni Uitman  en Leo Marijs – algemeen ondersteunend. 
 
Vergaderingen 2019: 
 
In 2019 kwam de dorpsraad 6x bijeen nl. de jaarvergadering op 9 april, 4 reguliere 
vergaderingen op 30 januari, 19 juni, 4 september, 13 november en 28 oktober bezoek van 
de burgemeester. 
 
Op de reguliere vergaderingen hadden we een paar keer gasten met name: 

- Ad Karelse (politie), Linda Duvekot (welzijnsmedewerker Borsele voor Elkaar), John 
Dekker (jongerenraad), Berry Kooiker (raadslid LPB), Chris van Overbeeke (D66) en 
Peter Verbart (D66). 

- Sandra Dekker en Marina Smits (Landschapspark Borsele): In het kader van 50 jaar 
Borsele wordt een Dag van het Landschapspark gehouden op 6 juni 2020. Omdat dit 
samenvalt met onze jaarlijkse braderie hebben we besproken in hoeverre 
verschillende activiteiten eventueel zijn te combineren met de braderie. 

Op de jaarvergadering zijn de volgende sprekers aan het woord geweest: 
- Jan Joosten (gemeente) heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken met 

betrekking tot het Plan van Aanpak inzake de wateroverlast. De werkzaamheden bij 
de Prunusstraat zijn inmiddels uitgevoerd waarbij het water op een 3-tal plaatsen 
wordt afgevoerd naar de sloten in het park. De werkzaamheden ’s-Gravenstraat voor 
het afvoeren van het water via de Schoolstraat naar Nazareth/Haagdijk zijn nog niet 
gestart. Voor de wateroverlast Schuitweg zal de duiker bij de Bernhardweg worden 
aangepast. 

- Marga van de Plasse (dorpswethouder) heeft enkele zaken vanuit de gemeente 
toegelicht te weten: renovatie van het dorpshuis, preventief werken aan gezondheid, 
belang vrijwilligershuis en omzien naar elkaar m.b.t. probleemjongeren, activiteiten op 
cultureel gebied, project B2030, herdenking 75 jaar vrijheid, 50-jarig bestaan 
gemeente Borsele in 2020. 

- Ds. Dick Westerneng schenkt aandacht aan het herdenken van de bevrijding. 
Momenteel wordt alleen door CBS De Rank hier met groep 7/8 eind oktober 
aandacht aan geschonken. Het zou mooi zijn wanneer we in 2020 kunnen starten 
met een gezamenlijke 4-mei herdenking. Deze heeft nog nooit in ’s-Gravenpolder 
plaats gevonden.  

- Jos Bakker en Albert de Groot van SMWO geven een presentatie over 
buurbemiddeling De Bevelanden. Is momenteel nog vrij onbekend. Bedoeling is dat 
deze op advies van bijv. de politie, gemeente of woningbouwcorporatie wordt 
ingeschakeld voordat een onderling probleem escaleert.  
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Zaken die met regelmaat op de agenda stonden waren: 
   

• Overleg dorpsraden met College. Gesproken over de koppeling tussen B2030 en de 
dorpsraden. Dorpsraad ’s-Gravenpolder wordt geen kartrekker. Initiatieven moeten 
vanuit de bevolking komen. 

• Verkeersveiligheid:  
o Stoplichten: Geadviseerd de tijd van de stoplichten aan te passen zodat er meer 

tijd is voor de fietsers om over te steken. Dit is inmiddels gebeurd.  
o Parkeeroverlast in de ’s-Gravenstraat: om dit  aan te pakken is er een werkgroep 

in het leven geroepen bestaande uit leden van de OVS, dorpsraad, bewoners en 
de gemeente. Deze werkgroep zal e.e.a. gaan uitwerken.  

o Parkeerproblematiek rondom De Zwake. Ondanks de parkeerverbodszone en de 
blauwe zone wordt er toch nog regelmatig de hand gelicht met deze 
maatregelen. Hierdoor toch nog overlast. Omdat de handhaving niet optimaal is, 
wordt het overtreden regelmatig gemeld aan de gemeente..  

o Buslijn. Op een vraag vanuit het dorp voor een bushalte Klimopplein is contact 
opgenomen met Connexxion, de gemeente, de provincie en de 
buurtbusvereniging. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de buslijn 595 
waardoor de buurtbus nu via het Klimopplein, de Wilgestraat en de 
Populierestraat rijdt met een halte op de Langeweg (Klimopplein) en de 
Populierestraat. Hierdoor is het winkelcentrum bereikbaat met OV. 

• B2030 en duurzaamheidsvisie. Vanuit de bevolking zullen werkgroepen gevormd 
moeten worden die de diverse onderwerpen beet zullen pakken. Onderwerpen kunnen 
zijn: verkeer, duurzaamheid, dorpsvernieuwing, openbaar groen, zorg voor elkaar. 
Gezien de minimale bezetting van de dorpsraad zal deze hierin niet actief participeren. 
De eerste bijeenkomst B2030 is verplaatst van februari naar 8 april 2020. 

• Windmolens WAP: met Zeeuwind is overleg geweest over het vervangen van de 10 
windmolens in de WAP en de 2 bij Schore. De 10 zullen worden vervangen door 4, de 2 
bij Schore door 2 en er komen er 2 bij tussen Gresnigt en het jeugdhonk. De huidige 
tiphoogte is 96m en van de nieuwe wordt dit 180m. Vanuit het windfonds zal € 0,50 per 
MWh worden uitgekeerd aan de omliggende dorpen. Dit komt voor de 4 windmolens bij 
’s-Gravenpolder op ca. € 25.000,00 per jaar. 

• 4/5 mei Herdenking. Gezien het feit dat we al 75 jaar in vrijheid leven en er in ’s-
Gravenpolder geen 4 mei herdenking is, heeft de dorpsraad een overleg opgestart met 
de kerken, verenigingen en scholen om tot een terugkerende herdenking te komen. 
Gezien de positieve instelling van een ieder en het belang wat men er aan hecht, zal dit 
resulteren in een 1e herdenking bij het Dorpshuis 4 mei 2020.  

 
Door alle leden is er met zeer grote regelmaat deelgenomen aan de diverse bijeenkomsten 
en besprekingen zoals met EPZ (beveiliging KCB, ontmanteling kolencentrale), Gemeente 
Borsele (75-jaar bevrijding, 50-jarig jubileum, herinrichting Burg. Prumersstraat, B2030, 
energieneutrale dorpen), R&B (nieuwbouw Ambachtsstraat/Kerkhoekstraat). 
 
Samenvatting: 
 
Wij hebben als dorpsraad u graag vertegenwoordigd en actief en/of reactief meegedacht in 
de diverse zaken m.b.t. het dorpsbelang, die op ons afkwamen. We hopen ook het komende 
jaar u weer van dienst te zijn. Bezoek gerust de vergaderingen, deze zijn openbaar. Al uw 
suggesties zijn van harte welkom! 
 
 
 
  


