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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 haertelijk welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 9-6-2016 

De notulen van 9 juni 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Diversen van het Vrijwilligershuis, Provincie Zeeland (Sloeweg), Gem. Borsele (plantsoenen Esdoornstraat en 

Langeweg en herbestraten Prunusstraat); ZB (nieuwsbrief) 

Ter kennisname 

4.2 Gem. Borsele: Concept Actieplan”Wonen, Zorg & Welzijn” / Beter (T)Huis in Borsele – Zie ook punt 5.5 

4.3 Gem. Borsele: Beoordelingscommissie kunstwerk – Zie ook punt 5.4 

5. Bespreekpunten 

5.1 Stand van zaken afslag A58; Aktie: Gert-Jan 

Fietspad langs de westzijde Goessestraatweg tussen de Kloetingseweg en Nansebaan is aangepast voor 2 richtingen. 

Overige werkzaamheden volgen. Afslag moet eind 2017 klaar zijn. 

5.2 Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: vinger aan de pols houden; Aktie: Gert-Jan 

Geen bijzonderheden. 

5.3 Hoogspanningslijn: ontwerp besluiten van 4 maart tot 14 april ter inzage; inloopavond 22 maart; Aktie: Jan 

Als vervolg op de ontwerp besluiten gaat men door met het bestaande voorkeurstrace. Het kan nog zijn dat een deel 

bij Krabbendijke ondergronds aangelegd wordt. Dit jaar wordt nog het definitieve inpassingsplan ter inzage gelegd. 

5.4 Kunstwerk door Hans de Win: bijeenkomst 23-3: Aktie Wieni 

Vanuit de beoordelingscommissie zijn diverse opmerkingen/adviezen geplaatst m.b.t. de verbindingen, 

kunststofplaten, scherpe hoeken, opklimgevaar etc. Ook zou het dichter bij het Dorpshuis geplaatst moeten worden. 

E.e.a. zal nader bekeken worden. Er wordt ook gedacht aan een artikel in het ‘s-Gravenpoldertje 

5.5 Zorgzame Dorpen: stand van zaken bijeenkomsten 23-3 en 5-4: Aktie: Gert-Jan 

Gert-Jan zal het ontvangen “Concept Actieplan” doorlezen en reageren. 

5.6 Verkeersproblematiek kern zwaar verkeer en Populierestraat en Wilgestraat: Aktie: Gert-Jan/Jan 

Verkeersremmers zijn aangebracht. Belijning wordt nog aangepast. 

5.7 Borsele beweegt/sportdorp ’s-Gravenpolder: beweegtuin ipv sportdorp: Aktie: Gert-Jan 

Uitslag m.b.t. subsidie volgt in de loop van september. 

5.8 PZC: een stukje promotie ’s-Gravenpolder: Aktie: Gert-Jan 

Voorlopig aanhouden. 

5.9 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: zie email Gem. Borsele: Aktie Gert-Jan 

30/8 is per email een reactie van de gemeente gekomen. Gert-Jan zal hierop nog reageren. Concept zal hij 

rondsturen. 

5.10 Buurtbus: gebrek aan vrijwilligers: Aktie Gert-Jan/Jan 

Probleem blijft. Punt is afgehandeld. 

5.11 Overleg dorpsraden: Aktie: allen 

Burgemeester is positief hierover en wil project Borsele 2030 presenteren. Dit mag echter niet ten koste gaan van ons 

punt “de rol van de dorpsraden”. Voorstellen om de vergadering in de Raadsboerderij te houden met ontvangst-

broodje-Borsele 2030-rol dorpsraden- naborrel. Dit doorgeven aan Rinus Knuit: Aktie: Jan 
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5.12 AZC: stand van zaken: Aktie: allen 

Op de brief van de dorpsraden ’s-Gravenpolder en ’s-Heer Abtskerke en het Comite Direct betrokkenen is een reactie 

gekomen van de heer J. Jansen van de Gemeente. Reactie van de fracties op de brief moeten we afwachten. Het moet 

een punt op de raadsvergadering worden. Gert-Jan neemt contact op met de heer Kooiker om hier een agendapunt 

van te maken. Afstel van AZC is een gezamenlijk punt. Het Actiecomite heeft hiernaast nog andere belangen. 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

Leo gaat nog na wat de plannen van R&B zijn met de Bosseweide. 

7. Volgende vergaderingen:  woensdag 16 november 

8. Sluiting vergadering 

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


