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Dorpsraad notulen vergadering 13-11-2019 

Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:   
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)  Sandra Dekker (Landschapspark Borsele 
Leo Marijs     Marina Smits (Landschapspark Borsele) 
Wieni Uitman     Hans van Vliet (Leger des Heils) 

 

Aspirant leden:  

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
Als eerste punt zal met het Landschapspark Borsele worden overlegd over de afstemming m.b.t. de 
activiteiten van het Landschapspark dd. 6-6-2020 en de braderiedag ’s-Gravenpolder. 

2. Mededelingen 
Hans van Vliet was tot zijn pensionering commandant van het Leger des Heil in Nederland, Tsjechie en 
Slowakije. Hij woont sinds enige tijd op het dorp en wil hand- en spandiensten verrichten m.b.t. de 
leefbaarheid van het dorp. Afgesproken is dat hij zo veel mogelijk bij de dorpsraadvergaderingen aanwezig 
zal zijn en hierin zijn steentje bij te dragen. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 4-09-2019. 
De notulen van de vergadering dd. 4-9-2019 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

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

Oudelande: (wijziging email adres); Dorpsraad Nisse: (Belevenissen); Gem. Borsele: (inloopavond 
herinrichting Burg. Prumersstraat; uitnodiging voor de themabijeenkomst ‘Van Wmo tot WLZ’ op dinsdag 5 
november; tervisielegging ontwerp bestemmingsplan "Kern 's-Gravenpolder, gedeelten Ambachtsstraat en 
Kerkhoekstraat, 2020"); RWS: (Uitnodiging Woonplatform 21 oktober 2019 in Heinkenszand); BZZB: 
(nieuwsbrief september); Naober: (Vooraankondiging Plattelandsforum Naober 9 november 14.00 uur 
Gorssel – Olde Leu, Nieje Leu); Provinciale Impuls Wonen: (evaluatie achtste ronde Provinciale Impuls 
Wonen) 
De ingekomen stukken onder punt 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Landschapspark Borsele: uitnodiging gesprek i.v.m. activiteiten 6 juni 2020: Zie punt 5.1 
4.3 Gem. Borsele: programma bijeenkomst energieneutrale dorpen dd. 26-9-2019, verslag en presentatie: Zie 

punt 5.2 
4.4 Gem. Borsele: controle parkeren Klimopplein en parkeerverbodszone: Zie punt 5.6 
4.5 Rabobank: Bijdrage ClubSupport actie aan de Dorpsraad: Zie ook punt 5.10 
4.6 Zeeuwind: bijeenkomst 18-10 (G-J v. Riet) en 21-10 (Kapelle) m.b.t. info nieuwe windmolens WAP: Zie punt 

5.11 

5. Bespreekpunten 
5.1 Afstemming Dag van het Landschapspark en de Braderie dd. 6-6-2020. 

In het kader van 50 jaar Borsele zal voor de 1e keer een dag van het Landschapspark worden gehouden. 
Als enige mogelijkheid bleek hiervoor de datum van 6 juni 2020 haalbaar te zijn. Men denkt o.a. aan de 
volgende activiteiten: agrarische fietstocht 20 – 25 km; kinderfestival in Hoedekenskerke; feestavond; 
wandeltocht; picknick; moutainbiketocht etc. Tijdens de bespreking is gekeken naar combinatie met de 
braderie en zijn de volgende ideeen geopperd: fietstocht langs het dorp met bezoek aan de braderie en 
eventueel picknick op de braderie; zomerbus laten rijden tussen Hoedekenskerke en ’s-Gravenpolder. 
Het Landschapspark maakt een kaart met de activiteiten en een tijdschema. In december 2019 zal het 
programma op hoofdlijnen bekend zijn en in maart 2020 zal het programma worden gecommuniceerd. 
Afgesproken is dat de beide organisaties (Landschapspark en Stichting Braderie) elkaars activiteiten zullen 
promoten. 

5.2 Borsele 2030 en Energieneutrale dorpen: Aktie: Allen 
Activiteiten hiertoe zullen middels werkgroepen vanuit de bevolking moeten komen. 

5.3 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan  

• Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele is on-going. 
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5.4 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo 
De werkgroep gaat e.e.a. in kaart brengen om te kijken waar geparkeerd kan worden en waar moet 
worden uitgeweken. 

5.5 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
Werkzaamheden ’s-Gravenstraat/Schoolstraat/Nazareth zijn nog niet gestart. 

5.6 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan 
Blijft een probleem doordat er minimaal gehandhaafd wordt; vinger aan de pols houden. 

5.7 Bijhouden website stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Bedoeling is dat door Pascal 2 knoppen worden aangebracht: B2030 en 4-mei Herdenking. 

5.8 Borsele 50 jaar jubileum: Aktie: allen 
We hebben aan de gemeente aangegeven dat we geinteresseerd zijn in een social-sofa. 

5.9 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking: Aktie: Gert-Jan 
We willen de mogelijkheid onderzoeken om in ’s-Gravenpolder te komen tot een 4-mei herdenking. Deze 
zou voor de 1e keer moeten plaatsvinden in 2020 n.a.v. 75 jaar bevrijding. Eventueel starten om de 5 jaar. 
Gert-Jan zal iets opzetten en een email sturen naar de diverse verenigingen kerken, sportclubs, scholen 
etc om tot een overleg te komen. 

5.10 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen 
De bedoeling is dat de huidige 10 windmolens met een tiphoogte van 96m  in de Willem-Annapolder 
worden vervangen door 4 stuks met een tiphoogte van 180m. Voor de vervanging zal in combinatie met de 
te vervangen windmolens bij Schore en Landmanslust een MER worden opgesteld.De notitie NRD (Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau) ter inzage tot 4 dec 2019. Hierin wordt beschreven welke milieu effecten zullen 
worden onderzocht in de MER. Een gedeelte van de vergoeding voor de overlast zal worden overgemaakt 
naar de gemeente Borsele. Dit zal wel moeten worden geoormerkt. 

5.11 Aanlichten Maartenskerk: Aktie: allen 
Aktie ligt bij Krijn v.d. Maas. We hebben dit ook nog aangekaart bij het bezoek van de burgemeester dd. 
28-10. Krijn heeft ook nog een gesprek met de burgemeester. 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

• Hans v. Vliet: Parkeren in de Meidoornhof is een groot probleem. Hans zal foto’s maken en dan deze 
mailen naar de gemeente. 

• Wieni: Voor de blikvanger in het tunneltje N666 gaat een rayonmedewerker kijken en deze als proef 
plaatsen. 

• In het maartnummer van het ’s-Gravenpoldertje wil men in de rubriek ‘In Beeld” aandacht besteden 
aan de Dorpsraad. 

• Volgende vergadering het pogramma voor de jaarvergadering bespreken: Aktie: allen 

7. Volgende vergaderingen:  29 januari; 7 april jaarvergadering; 17 juni; 2 september; 11 november. 

8. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 21.30 uur de vergadering en bedankt een ieder zoor 
zijn/haar inbreng. 


