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

Hans van Vliet, Patrick Platschorre 
 

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

2. Mededelingen 
Patrick Platschorre is met kennisgeving afwezig. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 9-9-2020. 
De notulen van de vergadering dd. 9-9-2020 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
4.1 Tennet: (380 kV Nieuwsbrief sept); Dorpsraad Nisse: (Belevenissen feb); Gem. Borsele: (werkzaamheden 

Midden- en Fortrapastraat; werkzaamheden Ambachtsstraat); BZZB: (nieuwsbrief okt); 
ZVKK:((vooraankondiging nieuwsbrief “Dorpen van Morgen” en digitale bijeenkomst 10 en 20 nov);  
De ingekomen stukken onder pt. 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Gemeente Borsele: brief verloop kerntakenonderzoek en uitnodiging invullen vragenlijst kerntaken: Zie pt. 
5.10 

4.3 Leo Wisse: onderhoud tuin Ambachtsstraat 39 
De gemeente gaat e.e.a. bekijken en geeft reactie; afwachten 

5. Bespreekpunten 
5.1 Borsele 2030: Aktie: Allen 

I.v.m. de corana uitbraak is e.e.a. op de lange baan geschoven. 
5.2 Energieneutrale dorpen: Aktie allen 

Is onderwerp voor een werkgroep in B2030. 
5.3 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan  

• Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele 

• Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid Borsele-Oost 
(Baarlandsezandweg/Bernhardweg/Schoorkenszandweg) 
- De kruising Baarlandsezandweg/Bernhardweg wordt vervangen door een rotonde; 

oversteekplaats fietsers komt een 10-tal meters verderop op de Baarlandsezandweg. Een 
fietstunnel zou veel veiliger zijn gezien het grote aantal fietsers vanuit de zak naar Goes. Aktie 
Gert-Jan, kosten fietstunnel nagaan. 

- De aansluiting van het bedrijventerrein ter hoogte van het spoor wordt afgesloten en alleen nog 
open bij calamiteiten 

- In een latere fase wordt de kruising Langeweegje/Baarlandsezandweg en 
Schoorkenszandweg/Baarlandsezandweg veiliger gemaakt 

5.4 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo 
I.v.m. Corona geen nieuwe bijeenkomsten geweest; afwachten. 

5.5 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
Aanpak ’s-Gravenstraat afwachten; Middenstraat/Fortrapastraat is in uitvoering 

5.6 Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw logo, voorbeeld wordt getoond, ziet er goed uit, nog enkele 
aanpassingen doorvoeren waardoor het minder een blokkendoos wordt. Website nog geen nieuwe 
ontwikkelingen. 

5.7 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking; Aktie: allen 
Met de Rabo ClubSupport actie is een bedrag opgehaald van € 108,--. De Dorpsraad heeft dit verdubbeld 
en afgerond naar € 250,-- en overgemaakt naar CBS De Rank t.b.v. de herdenking oorlogsslachtoffers. 
Voor het gedenkteken is een ontwerp gemaakt met een RVS zuil met bovenop het “fakkel” logo. Nog 
enkele wijzigingen doorgeven zoals zuil smal onderaan naar breed bovenaan en het logo uitsnijden en 
inkleuren. 
De kosten voor een gedenkteken en herdenking zijn begroot op ca. € 5.000,--. 
Mogelijkheid onderzoeken om de bewoners te benaderen via de jeugd van de scholen/verenigingen met 
een flyer en collectebus. Hierdoor wordt het gedenkteken van de bewoners. Daarnaast ook de bedrijven 
benaderen voor sponsoring. (Gert-Jan/Dumaco) 
 
 

http://www.dorpsraadsgravenpolder.nl/


 

 

Notulen vergadering 
11 november 2020 

19.30 uur in het Dorpshuis 
 

   Notulen Dorpsraad ’s-Gravenpolder, postadres: Magnoliastraat 19, 4431 DN ’s-Gravenpolder  Pagina 2 van 2 
11-11-2020   www.dorpsraadsgravenpolder.nl, info@dorpsraadsgravenpolder.nl                

 

 
 

5.8 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen 
De gemeente Kapelle heeft 13-11-2020 de vergunning afgegeven welke 6 weken ter inzage ligt. 

5.9 Jaarvergadering 7 april: Aktie: allen 
Jaarvergadering 7 april is gecancelled i.v.m. de corona uitbraak. Een volgende jaarvergadering wordt 
gepland voor 13 april 2021 onder voorbehoud van eventuele corona maatregelen.. 

5.10 Bezuinigingen gemeente Borsele: Aktie: Allen 
Verplaatsing Vrijwilligershuis naar Heinkenszand en sluiting Bibliotheek. Er zal eerst een 
kerntakenonderzoek plaats vinden alvorens men een beslisisng neemt. De bewoners konden ook een 
enquete invullen echter om deze goed te kunnen invullen en een oordeel te kunnen geven over 
bezuinigingen ontbraken de onderliggende gegevens. Hierdoor was geen goede invulling mogelijk. 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
- Hans heeft cotact gehad met de kerken en de gemeente omdat men zich zorgen maakt over de 

opkomst van de vrijwilligers na de Corona. De contacten met vrijwilligers zijn nl. verwaterd. 
- Hans heeft georganiseerd dat in Goes bij een 100-tal alleenstaanden een kerstontbijt wordt 

bezorgd. Linda Duvekot (Vrijwilligershuis) was hier enthousiast over maar dit is op de korte 
termijn niet meer te realiseren voor Borsele. 

- Nagaan of er via een huishoudelijk reglement te organiseren is dat aspirant leden gelijk 
volwaardig lid worden. 

- De “witte voetjes” actie heeft aan het licht gebracht dat er zeer slordig wordt omgesprongen met 
schuurtjes, garages, fietsen die niet op slot zijn etc. Men kan dus zonder problemen fietsen 
meenemen, autosleutels(en dus de auto) meenemen en allerhande andere voorwerpen zoals 
gereedschap etc.De betreffende bewoners zijn hierop geattendeerd. 

7. Volgende vergaderingen:  24 februari, 13 april (jaarvergadering), 23 juni, 8 september en 1 december 

8. Sluiting vergadering 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 22.00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor 
zijn/haar inbreng. 
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