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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:   
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)     
Leo Marijs 
Wieni Uitman 

 

Aspirant leden:  

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 
Hans van Vliet was commandant van het Leger des Heils en woont inmiddels op ons dorp. Hij is op zoek 
naar collectanten. Wellicht een keer uitnodigen voor de dorpsraadvergadring.. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 12-06-2019. 
De notulen van de vergadering dd. 12-06-2019 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
4.1 Tennet: (Nieuwsbrieven); Provincie Zeeland: (Werkzaamheden knooppunt De Drie Klauwen); Dorpsraad 

Nisse en Lewedorp: (nieuwsbrieven); ZVKK: (website MAEX i.s.m. provincie Zeeland); Gem. Borsele: 
(rapportage enquete m.b.t. Borsels Bulletin en afvalkalender); R&B/RWS: nieuwsbrief fusie Beveland Wonen; 
Stichting Splinter: uitnodiging themadag dd. 17-10-2019; Veiligheidsregio Zeeland: nieuwsbrief + afbeelding 
t.b.v. publicatie 
Bovenstaande ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Gem. Borsele: data bijeenkomsten B2030 ’s-Gravenpolder: zie punt 5.1 
4.3 Gem. Borsele: verslag bijeenkomst dorpsraden dd. 22-5-2019: zie punt 5.1 
4.4 Gem. Borsele: bijeenkomst energieneutrale dorpen dd. 26-9-2019: Zie punt 5.1 
4.5 Gem. Borsele: controle parkeren Klimopplein en parkeerverbodszone: zie punt 5.4 
4.6 EPZ: bijeenkomst dorpsraden 12-9-2019: zie punt 5.6 
4.7 Gem. Borsele: aandenken 50-jarig bestaan: zie punt 5.7 
4.8 Gem. Borsele: informeel overleg met de dorpsraad dd.23-9-2019 (onderwerpen?) 

Als bespreekpunten zullen we agenderen: groenvoorziening/wateroverlast; kleine dorpsraad i.c.m. B2030; 
info verstrekking door gemeente m.b.t. B2030: Aktie: Jan 

4.9 Buurbusvereniging:aanpassen buslijn (reactie buurbusvereniging) 
Buurbusvereniging gaat huidige lijnenstelsel evalueren en zal onderzoeken of aanpassing Klimopplein in de 
nieuwe dienstregeling begin 2020 valt in te passen. 

4.10 Rabobank: Clubsupport actie (bestedingsdoel?) 
Dorpsraad zal zich aanmelden met als bestedingsdoel herdenking 4 mei. Aktie: Jan 

5. Bespreekpunten 
5.1 Borging 2030 en Overleg dorpsraden: Aktie: Allen 

• De stellingen m.b.t de rol van de dorpsraad in relatie tot B2030 zullen worden uitgewerkt waarbij het 
uitgangspunt zal zijn dat onze dorpsraad, gezien de minimale bezetting, alleen reactief zal optreden. 
Alle activiteiten zullen dus door de werkgroepen opgepakt moeten worden. 

• Knop B2030 op de website zal door Pascal worden aangemaakt. Informatie om deze te vullen moet 
door de gemeente worden aangeleverd. 

• In het ’s-Gravenpoldertje van september zal een pagina worden gewijd aan het feit dat vanaf begin 
2020 in ons dorp het project B2030 zal worden opgestart. 

• Bijeenkomst energieneutrale dorpen. In het Zeeuws Energieakkoord is afgesproken dat in 2030 een 
energiebesparing gerealiseerd moet zijn van 34% en dat de dorpen in 2045 energieneutraal moeten 
zijn. Vanuit de dorpen zullen hiervoor door werkgroepen activiteiten moeten worden opgestart en dit 
zo veel mogelijk in overleg met de dorpen onderling en de gemeente. 

• Projectenmatrix duurzaamheidsvisie: de items hierin vernoemd kunnen worden opgepakt binnen het 
project B2030. 



Dorpsraad ‘s-Gravenpolder 

Notulen vergadering 

4 september 2019 

19.30 uur in het Dorpshuis 

___________________________________________________________________ 

  

Pagina 2 van 2 

Dorpsraad notulen vergadering 4-09-2019 

 
 
5.2 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP): Aktie: Gert-Jan en Leo 

• Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele: om de verkeersproblematiek in de ’s-Gravenstraat aan te 
pakken, wordt vanuit de gemeente een werkgroep opgericht die zich gaat bezinnen op de inrichting 
van deze straat. Naast leden van de gemeente, de ondernemersvereniging en Frits Edellijn zal vanuit 
de dorpsraad  hierin zitting worden genomen door Leo Marijs. Aktie: Leo 

5.3 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
Men is gestart om dit aan te pakken. In het parkje achter de Prunusstraat zijn extra afvoebuizen 
aangebracht en de sloten verdiept en uitgebreid.Werkzaamheden ’s-Gravenstraat/Schoolstraat/Nazareth 
moeten nog worden gestart 

5.4 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan 
Ondanks dat er nu voldoende ruimte aanwezig is op het Klimopplein wordt nog dagelijks buiten de 
parkeervakken in de parkeerverbodszone langs de Langeweg, de Egelantierstraat en op de groenstrook 
tegenover de bibliotheek geparkeerd. Ook de parkeerschijven worden nauwelijks gebruikt. Het blijkt dat de 
handhaving minimaal is ondanks foto’s en meldingen die we regelmatig naar de gemeente sturen. 

5.5 Bijhouden website en AVG mededeling, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
De AVG mededeling is inmiddels op de website geplaatst. Pascal zal de website bijhouden na aandragen 
van info door de dorpsraad. Afgehandeld. 

5.6 EPZ: bijeenkomst dorpsraden 12-9-2019: Aktie: allen 
We hebben geen specifieke onderwerpen. Afgehandeld 

5.7 Borsele 50 jaar jubileum: Aktie: allen 
Doorgeven dat als blijvende herinnering onze voorkeur uitgaat naar een social sofa. Aktie: Jan 

5.8 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking: Aktie: allen 
Door Gert-Jan zal een artikel worden samengesteld voor plaatsing in het ’s-Gravenpoldertje. Aktie: Gert-
Jan 

5.9 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Jan 
Eind sept/begin okt zal meer bekend zijn over de vervanging van de windmolens. 

5.10 Aanlichten Maartenskerk: Aktie: allen 
Momenteel geen nieuwe ontwikkelingen. Aktie ligt bij Krijn v.d. Maas 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

• Wieni: vraag voor een blikvanger bij het fietstunneltje N666 is door de gemeente doorgestuurd naar de 
Provincie Zeeladn, de heer Francke 

• Wieni: Onderhoud voliere bij Vorsvliet is afgehandeld. 

7. Volgende vergaderingen:  13 november 

8. Sluiting vergadering 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 21.00 uur de vergadering. 


