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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:  Zeeuwind: 
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)  Marko Sas, projectmanage r 
Leo Marijs     Marjan Brandes, manager cooperatie 
Wieni Uitman 

 

Aspirant leden: Hans van Vliet en Patrick Platschorre 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom en met name de 2 aspirant leden Hans van Vliet 
en Patrick Platschorre. In tegenstelling tot de punten op de agenda zullen deze avond slechts 2 punten 
worden behandeld nl: 

1.1 Bezuinigingen van de gemeente en met name het voorgenomen besluit tot sluiting van de bibliotheek en het 
verplaatsen van het vrijwilligershuis naar Heinkenszand 

1.2 Stand van zaken vervanging windmolens Willem Anna polder 

2. Mededelingen 
2.1 Door Marko Sas en Marjan Brandes van Zeeuwind zal deze avond een presentatie worden gehouden over 

het vervangen van de windmolens in de Willem Anna polder. 
2.2 Patrick Platschorre, woont sinds 2017 in ’s-Gravenpolder, wil graag een bijdrage leveren aan het in stand 

houden en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Is werkzaam bij Beveland Wonen als verander coach 
m.b.t. de ontwikkeling van het personeel. 

2.3 Hans van Vliet, woont sinds enkele jaren in ’s-Gravenpolder en wil hand- en spandiensten verrrichten m.b.t. 
de leefbaarheid van het dorp. Was tot zijn pensionering in 2018 commandant van het Leger des Heils in 
Nederland, Tsjechie en Slowakije. Geeft momenteel leiding aan het korps Goes van het Leger des Heils 
samen met 5 dienstencentra. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 29-01-2019. 
Notulen zijn i.v.m. agendawijziging niet besproken 

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

Kamperfoelistraat; bomen Ambachtsstraat; asfalteren Schoorkenszandweg); BZZB: (nieuwsbrief mei); 
Dorpsraad Lewedorp: (nieuwsbrief april.); ZVKK:((Maex Impuls Zeeland: Versterk je buurt); 
De ingekomen stukken onder pt. 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Dorpsraad ’s-Gravenpolder: jaarverslag 2019, financieel overzicht 2019 en begroting 2020 
4.3 Buurbusvereniging Zuid-Bevland: aangepaste buurbuslijn: Zie pt. 5.11 (via Klimopplein) 
4.4 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Gespreksverslag 2 maart: Zie pt. 5.6 
4.5 Gemeente Borsele: Brief Voorgenomen bezuinigingen: Zie pt. 5.1 

5. Bespreekpunten 
5.1 Bezuiniging gemeente Borsele: Aktie: allen 

In een brief van de gemeente, die we 17 april 2020 hebben ontvangen, wordt vermeld dat de gemeente in 
2021 en 2022 jaarlijks € 450.000,00 tekort komt op de begroting. De oorzaak hiervoor is hoofdzakelijk de 
ontwikeling in het Sociaal Domein en dan met name de Jeugdzorg en WMO. Hierdoor heeft de Gemeente 
het voornemen de bibliotheek in ’s-Gravenpolder te sluiten en het Vrijwilligershuis te verplaatsen naar 
Heinkenszand. 
Naar aanleidng hiervan is door de dorpsraad een enquete samengesteld die op een 1700-tal adressen is 
verspreid en ook op de website kon worden ingevuld. Hierop is door 314 adressn respons gegeven. Tevens 
is door de scholen, de Culturele Raad, de Senioren Raad, de WMO-raad en diverse prive personen 
schriftelijk gereageerd naar de gemeente. Door Mw. Kruidhof is een handtekeningenlijst in de bibliotheek 
neergelegd die door 212 personen is ondertekend. Door Gert-Jan zijn ook de politieke partijen benaderd over 
deze voorgenomen sluiting en verplaatsing. 
De resultaten van de enquetes en de handtekeningenlijsten worden 24 juni 2020 overhandigd aan 
burgemeester G. Dijksterhuis. Hij heeft toegezegd dit mee te nemen in de besluitvorming maar kan op dit 
moment, in afwachting van de kadernota, nog geen enkele toezegging doen. We hebben als dorpsraad 
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aangegeven dat beslist voorkomen moet worden dat de leefbaarheid van een dorp wordt aangetast en dat 
we we graag mee willlen denken over de bezuinigingen waaraan niet te ontkomen is voordat we een ‘artikel 
12 gemeente’ worden. 
In een vervolgbrief van de gemeente die we 3 juni 2020 hebben ontvangen wordt vermeld dat de tekorten 
nog hoger zullen uitvallen dan verwacht. Hierdoor heeft men besloten de besluitvorming bezuinigingen uit te 
stellen en eerst een integraal kerntakenonderzoek uit te gaan voeren. De verwachting is dat eind 2020 / 
begin 2021 er meer duidelijkheid zal zijn over de te volgen stappen. 
 

5.2 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie:allen 
Door Marko Sas van Zeeuwind wordt een presentatie gegeven over de windparken Kapelle-Schore 
(vervanging 2 stuks), Landmanslust (nieuw 2 stuks) en Willem Anna Polder ( vervanging 10 stuks door 4 
stuks). Voor ’s-Gravenpolder zijn de windmolens in de Willem Anna Polder van belang omdat deze in het 
zichtgebied van ’s-Gravenpolder liggen. De reden voor vervanging is dat voldaan moet worden aan het 
opwekken van duurzame energie en dat de huidige 10 windmolens aan het eind van hun levensduur zijn. 
Door de nieuwe windmolens wordt ca. 5x zoveel energie opgewekt t.o.v. de oude. De tiphoogte van de 
molens gaat omhoog van ca. 90 meter bestaand naar 180 meter voor de nieuwe molens. De ontwerp 
vergunningen en bestemmingsplannen zullen vanaf 9 juli 6 weken ter inzage liggen in de gemeente Kapelle. 
Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend die daarna worden beantwoord en eventueel zullen leiden tot 
aanpassingen. De definitieve vergunningen en bestemmingsplannen komen dan in september/oktober in de 
gemeenteraad van Kapelle. 
De windmolens zullen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven geluidsbelasting. Deze wordt gemeten op de 
gevel van woonobjecten en mag overdag maximaal 47 dB zijn en ’s-nachts 41 dB. Deze waarden komen 
overeen met een huiskamer, rustig kantoor, zacht geroezemoes. Bij de windmolens treedt ook slagschaduw 
op die als hinderlijk kan worden ervaren. Deze treedt hoofdzakelijk bij lage zonnestand op en zal worden 
beperkt tot max. 6 uur per jaar. Voor woningen waarbij dit hoger zal liggen, wordt gebruik gemaakt van 
automatische stilstand voorziening. 
Door de NWEA is een Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land opgesteld met het doel 
dat de omgeving volwaardig kan meepraten over het project zodat de belangen van iedereen serieus worden 
meegenomen. Hierdoor zal meer acceptatie van windenergie ontstaan. Onderdelen hierin zijn open en goede 
communicatie met omwonenden en verenigingen/dorpsraden, informatieavonden etc.  Zo zal er 29 juni een 
informatie avond worden belegd in “De Vroone” te Kapelle. Hiervoor kan men zich aanmelden. In de week 
voorafgaand hieraan zal door Zeeuwind een brief worden verspreid in de omliggende dorpen en zal het ook 
kenbaar worden gemaakt in de huis aan huis bladen. 
Verder wordt voor acceptatie en participatie een bedrag beschikbaar gesteld van € 0,50 per MWh per jaar. 
Voor het windpark Willem Anna Polder zal dit uitkomen op ca. € 25.500,00 per jaar waarvan € 15.000,00 per 
jaar beschikbaar komt voor ’s-Gravenpolder ter besteding aan dorpsprojecten. Dit bedrag zal door de 
gemeente Kapelle worden uitgekeerd aan de gemeente Borsele. Zaak is wel dat dit geoormerkt zal moeten 
worden voor projecten in ’s-Gravenpolder. 
 

5.3 Borsele 2030: Aktie: Allen 
I.v.m. de corana uitbraak is de bijeenkomst van 8 april verzet naar een nader overeen te komen datum. 
 

5.4 Energieneutrale dorpen: Aktie allen 
 Is onderwerp voor een werkgroep in B2030. 
 

5.5 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan  
Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele; is doorlopend item. 
 

5.6 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo 
Stand van zaken. 
 

5.7 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
Aanpak ’s-Gravenstraat. 
 

5.8 Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Activiteiten Pascal minimaal en inzetten student HZvoor onderhoud website? 
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5.9 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking; Begroting: Aktie: allen 
I.v.m. de corona uitbraak is de 4 mei herdenking gecancelled. 
 

5.10 Jaarvergadering 7 april: Aktie: allen 
Als extra sprekers Rob Pieterse (Beveland Wonen) en Mark Sas (zeeuwind) bereid gevonden voor de 
jaarvergadering. 
Jaarvergadering 7 april is gecancelled i.v.m. de corona uitbraak. 
Jaarverslag 2019, financieel overzicht 2019 en begroting 2020. 
 

5.11 Aangepaste buurbuslijn: Aktie: Gert-Jan/Jan 
Halte Populierestraat wijzigen c.q.laten vervallen. Zie reactie email dd. 24-2-2020 van de Buurbusvereniging 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
6.1  Nagaan of er in de notulen een mogelijkheid is om aspirant leden gelijk lid te maken bij aanmelding. Aktie: 

Jan 

7. Volgende vergaderingen:  9 september; 11 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. 


