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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 
De heer Frederiks had zich aangemeld maar is i.v.m. vakantie afwezig. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 30-01-2019 en jaarvergadering 09-04-2019 
Zowel de notulen van de vergadering dd. 30-01-2019 als van de jaarvergadering dd. 9-04-2019 worden 
ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
4.1 BZZB: (nieuwsbrief mei 2019); Tennet: (Nieuwsbrieven); Provincie Zeeland: (Werkzaamheden Sloeweg); 

Dorpsraad Nisse en Lewedorp: (nieuwsbrieven); ZVKK: (kleine kernen spel; nieuwsbrief); Gem. Borsele: 
(werkzaamheden Kamperfoelistr. Burg Prumersstr/v Hoekenstr/Fortrapastr, Punusstr. i.r.t. wateroverlast 
(5.3); plaatsen bijenhotel kruising ’s-Gravenpoldersestr/Slabbekoornsedijk; opruimen strand Baarland en 
Kaloot) Bovenstaande ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 OVS: voliere Vorsvliet. Via de OVS is van Debbie Smits een email binnen gekomen dat de vijver, de 
binnentuin en de voliere in Vorsvliet niet meer onderhouden worden door R&B Wonen. Linda Duvekot 
(Vrijwilligershuis) heeft hierover al contact met Debbie en met R&B. Het betreft voornamelijk vervanging bij 
ziekte, vakantie etc. Wieni zal contact opnemen met Linda. Aktie: Wieni. 

4.3 ZVKK: uitnodiging R2C; jaarvergadering; vrijheidsmaaltijd 2020 (5.9). De jaarvergadering is bezocht door 
Wieni. De voorzitter was i.v.m. vakantie niet aanwezig. I.v.m. het inkrimpen van de subsidie heeft men een 
groot begrotingstekort. ’s-Gravenpolder is geen lid, we zien geen meerwaarde in de ZVKK. 

4.4 Gem. Borsele: 50-jarig bestaan; 4-mei herdenking (5.9); foto 75 jaar Slag om de Schelde (5.9). Als dorpsraad 
zijn we niet geinformeeerd over de activiteiten m.b.t. het 50-jarig bestaan van de gemeente in 2020. 

4.5 Culturele Raad Borsele: foto en gedicht kunstwerk 11-8 Oeljebroelje. Wieni: Hans de Wit maakt de foto en 
een gedicht. 

4.6 EPZ: bijeenkomst dorpsraden 3-4-2019: zie pt. 5.7 
4.7 Stichting Splinter: uitnodiging themadag jeugdarmoede. Ter kennisgeving. 
4.8 Gem. Borsele: uitnodiging Stichting Energiek Zeeland i.c.m. duurzaamheidsvisie Borsele 2030:   Zie pt. 5.4 
4.9 Hr. Witte: buslijn via het Klimopplein. De dorpsraad vindt het een goed idee. De vraag doorspelen naar de 

Gemeente, Provincie en Connexxion. Brief van Hr . de Wiite beantwoorden. Aktie: Jan 

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

- In de bijeenkomst van 22 mei is gesproken over de koppeling tussen B2030 en de dorpsraden. Voor 1 
oktober moeten we onze mening hierover zo concreet mogelijk uitwerken. Die mening wordt 
meegenomen in het werkproces. Zie de emails van de gemeente borsele dd. 10-6-2019 met de 
stellingen en dd. 17-6-2019 met het verslag. Aktie: allen 

- Omdat het project B2030 voor ’s-Gravenpolder 4-2-2020 van start gaat willen we nu al op de website 
een aparte knop maken voor B2030 met daaronder alle informatie en links die hierop betrekking 
hebben. Informatie opvragen bij de gemeente, Aktie: Jan 

- Eventueel hieraan ook aandacht besteden in het ’s-Gravenpoldertje van sept. of nov. 
 

5.2 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan  
Instelling verkeerslichten is aangepast. Diverse andere knelpunten m.b.t. het verkeers- en vervoersplan 
lopen nog. Zie het meerjarenprogramma infrastructuur Borsele (MIB) 
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5.3 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
E.e.a. is momenteel in uitvoering o.a. m.b.t. de Prunusstraat. 

5.4 Duurzaamheidsvisie: projectenmatrix: Aktie: allen 
Dit komt in het project B2030. 

5.5 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan 
Nog regelmatig dat de parkeerschijven ontbreken en dat er geparkeerd wordt in de parkeervrije zone 
buiten de parkeervakken. Informatie opvragen hoe vaak en wanneer er gecontroleerd is en hoe veel 
waarschuwingen zijn uitgedeeld. Aktie: Jan 

5.6 Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Knop B2030 aanbrengen. Gert-Jan neemt dit op met Pascal. 

5.7 EPZ: bijeenkomst dorpsraden 3-4-2019: Aktie: allen 
Het laatste bezoek dd. 3-4-2019 was interessant met een bezoek binnen het nucleaire gedeelte (De bol) 
en een toelichting op de ontmanteling van de kolencentrale. Nieuwe data voor 2020 zijn nog niet bekend. 

5.8 AVG: mededeling op de website: Aktie: Gert-Jan 
Gert-Jan geeft dit door aan Pascal. 

5.9 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde: Aktie: allen 
Momenteel is een programma hiervoor in ontwikkelin. Afwachten. 
Een activiteit is het plaatsen van een banner bij elk dorp met daarop een foto van scholier (groep 7/8) op 
een locatie van een beschadigd dorpsgezicht of straat. Vraag is uitgezet bij de Kon. Juliana School.  
4/5 mei herdenking: We willen als dorpsraad hier minimaal 1x per 5 jaar uitgebreid aandacht aan 
schenken, te beginnen in 2020. Gert-Jan neemt dit op met de gemeente en Ds. Westerneng. Aktie: Gert-
Jan. 

5.10 Aanlichten Maartenskerk: Aktie: allen 
Afwachten tot het budget van de gemeente overeen komt met het realisatiebedrag.. 

5.11 Windmolens Willem Anna Polder 
Bij de gemeente Kapelle en bij Zeeuwind gevraagd de dorpsraad ’s-Gravenpolder op de hoogte te houden 
van de ontwikkeling m.b.t. de te vervangen windmolens. Aktie: Jan 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

- In het kader van 75-jaar Slag om de Schelde en de 4/5 mei herdenking is het wellicht interessant om 
het monument van Robert Deprez aan de zeedij bij ’s-Gravenpolder te laten adopteren door de Kon. 
Juliana School. Het oorlogsmonument op de begraafplaats is al geadopteerd door CBS De Rank. Leo 
zal dit aankaarten bij de heer Flipse van de Kon. Juliana School. Aktie: Leo 

- Wieni: de communicatie naar de bewoners bij de rioleringswerkzaamheden in o.a. de Van 
Hoekenstraat laat te wensen over. 

- Wieni: in het fietstunneltje langs de N666 ligt veel rommel. Navragen bij de gemeente of hier een 
“blikvanger” geplaatst kan worden. Aktie: Wieni 

- Gert-Jan is voornemens om na de jaarvergadering 2020 te stoppen met de dorpsraad. 

7. Volgende vergaderingen:  4 september; 13 november 

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. 

 
 
 
 

 
 


