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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:   

Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)    

Leo Marijs 

Wieni Uitman 

Sjaak Bikker (afwezig) 

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 

Sjaak Bikker is met kennisgeving afwezig. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 6-9-2017 

De notulen van de vorige vergadering dd. 6-9-2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 BZZB (nieuwsbrief sept); ZB (kenniscafe 3-10, themadag Splinter armoede 25-10, nieuwsbrief okt en nov, workshop 
lift pitch 22-11, ) ; Zeeland Veilig (week van de veiligheid wk 41); DR Lewedorp (nieuwsbrief) 

Ter kennisgeving 

4.2 Natuurmonumenten: email m.b.t. kappen bomen Haagdijk. Zie punt 5.10 

4.3 Gem. Borsele: plukfruit Wilgestraat; bomen Kastanje- en Magnoliastraat en bladkorf Langeweg; ontwerp 
omgevingsplan buitengebied Borsele ter inzag 5-10 tot 15-11, themabijeenkomst 27-11 Psychose, 

 Ter kennisgeving 

4.4 Gem. Borsele: actualisering duurzaamheidsvisie bijeenkomst 29-11 

Zal bezocht worden door Gert-Jan en Winie 

4.5 DR ’s-Heerenhoek: verslag overleg 3-10 werkgroep dorpsraden. Zie punt 5.5 

4.6 Ada en Eef Kunst: verkeersveiligheid Lavendelstraat (waar ik zelf woon) en omgeving (Magnoliastraat, 

Populierenstraat, Langeweg, Vuurdoornstraat).  Zie punt 5.11 

4.7 DR Heinkenszand: uitnodiging vergadering 30-11. 
Zal bezocht worden door Jan 

5. Bespreekpunten 

5.1 Hoogspanningslijn: stand van zaken: Aktie: Jan 

Geen bijzonderheden. Wacht op uitspraak RvS n.a.v. bezwaren. 
5.2 Kunstwerk door Hans de Win; stand van zaken workshops: Aktie: Wieni 

De werkgroep is klaar. Hans de Win gaat de tegels bakken.De voorbereiding voor het plaatsen zal eind 2017/jan 

2018 gebeuren. Het officiele plaatsen met opening zal voorjaar 2018 zijn. 

5.3 Borsele beweegt: opening beweegtuin: Aktie: Leo/Wieni 
Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Punt is afgehandeld. 

5.4 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: Aktie Gert-Jan/Jan 

De gemeente heeft bureau Juust een onderzoek laten doen naar de verkeersproblematiek. Hiervan is een rapport 

verschenen met het advies een blauwe zone in te stellen voor de zaterdag en zondag. Jan zal een afspraak plannen 
met de gemeente en RenB Wonen om het rapport door te nemen. 

5.5 Overleg dorpsraden: uitnodiging overleg 16-1-2018: Aktie: Allen 

Onze dorpsraad kan instemmen met het concept “toekomstige samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente”. 

Nog wel de volgende opmerkingen doorsturen: april: jaarvergadering met dorpswethouder; mei/juni: vergadering 
van alle dorpsraden met college B&W; sept/olt vergadering met alle dorpraden. Verder staan we positief voor bijv. 

collectief energie waarbij dit wel moet gaan op basis van open inschrijvingen met minimaal 3 offerte’s en waarbij de 

gemeente mag faciliteren maar niet voorschrijven. 
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5.6 Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan/Jan 

Natuurmonumenten komt met een voorstel voor een bord op A3 formaat waarop bijv. ook een foto kan en wat meer 
tekst. Kostenplaatje kan wellicht verdeeld worden tussen diverse instanties. De dorpsraad kan eventueel € 150,00 ter 

beschikking stellen. 

5.7 Thermphos dossier: Aktie: Gert-Jan 

De door Gert-Jan verstuurde email m.b.t. niet meegenomen kosten vooor het afvoeren van radioactief staal is door de 
provincie ter kennisname aangenomen. Punt is afgehandeld. 

5.8 Nieuw website: Aktie allen 

Ziet er keurig uit. Is wel erg langzaam: Gert-Jan zal Evert hierover benaderen. 

Koppeling naar braderie functioneert nog niet: Jan contact opnemen met Evert 

Verzoeken op bezoekers aantallen per maand en cumulatief: Jan opvragen bij Evert 

5.9 Bezoek Gerben Dijksterhuis: terugblik: Aktie: allen 

Bezoek is van beide kanten als zeer positief ervaren. Punt is afgehandeld. 

5.10 Kappen van de populieren Haagdijk. 
N.a.v. het bericht dat de populieren op de Haagdijk gekapt zullen gaan worden en de daarop volgende reacties is 

door Natuurmonumenten dd. 6-11-2017 een inloopavond gehouden. Er werden 3 voorstellen voor herplant 

aangedragen. Door de bezoekers konden formulieren worden ingevuld. De resultatenvan van deze avond zullen 4 

december door Naturrmonumenten besproken worden met de dorpsraad, de gemeente en BZZB. Hierbij zullen van 
onze dorpsraad aanwezig zijn: Jan en Winie. 

5.11 Verkeersveiligheid: zie email Ada en Eef Kunst 

Op de 1e email dd. 25-10-2017 van Ada en Eef is niet gereageerd. Wel op de 2e van dd. 8-11-2017. Aandachtspunt om 

sneller te reageren vanuit de dorpsraad op ingekomen email of post. Vanuit de dorpsraad nogmaals de gemeente 
attenderen op de verkeersonveiligheid binnen het dorp waar men zich niets aantrekt van de 30km zone omdat deze 

ook niet als zodanig is ingericht. Aktie: Gert-Jan/Jan 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

- Het kunstwerk komt niet in aanmerking voor de actie “Kern met Pit” 
- De notulen van 2017 als pdf versturen naar Evert voor plaatsen op de website. 

- De bijeenkomst bij EPZ dd. 18-12-2017 voor de dorpsraden zal vanuit ons bezocht worden door Gert-Jan en Jan 

7. Volgende vergaderingen:  2018: 28 februari; 10 april (jaarvergadering); 20 juni; 5 september en 14 november 

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

inbreng. 


