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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:  Krijn v.d. Maas 
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)   Peter Verbart (steunfractielid 
Leo Marijs        D66) 
Wieni Uitman 

 

Aspirant leden:  

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder Krijn v.d. Maas en Peter 
Verbart 

2. Mededelingen 
Krijn en Peter zijn aanwezig i.v.m. plannen voor het aanlichten van de Maartenskerk, zie verder punt 5.1 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 26-09-2018. 
De notulen van de vergadering dd. 26-9-2018 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
4.1 DR Lewedorp (nieuwsbrief); Gem. Borsele (Werkzaamheden riolering Robiniahof en trottoir en rijbaan 

Kerkhoekstraat; proef met plaatsing bladkorven; Uitnodiging Zeeuws Energieakkoord 31 oktober 2018; ZVKK 
(Jaarvergadering 8 november 2018); Veiligheidsregio Zeeland (Zeeuwse Week van de Veiligheid 8-15 
oktober 2018); Tennet: (nieuwsbrief beëindiging contracten met Heijmans-Europoles). Ter kennisgeving 

4.2 Gem. Borsele: uitnodiging inzake Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op 1 oktober 2018: Zie pt. 5.9 
4.3 Gem. Borsele: uitnodiging duurzaamheidsvisie 14-11-2018: zie pt. 5.10 
4.4 OVS: uitnodiging activiteitencommissie 21-9-2018: zie pt. 5.11 
4.5 Krijn van der Maas: Aanlichten Maartenskerk: zie pt.  5.1 
4.6 Astrid Goedegebure : Uitstel opening Ons Dorpsleven naar zaterdag 1-12-18/14.00 uur. Zal bezocht 

worden door 1 of meerdere leden van de dorpsraad. 
4.7 Tennet: nieuwsbrief TenneT beëindigt contracten met Heijmans-Europoles. Ter kennisgeving 
4.8 EPZ: maatschappelijke activiteit EPZ: zie pt. 5.6 
4.9 Ko en Betsy den Dekker: foto van de vrachtauto van vader/schoonvader op de website dorpsraad. Proberen 

te achterhalen waar de foto vandaan komt en Ko den Dekker informeren: Aktie: Jan 

5. Bespreekpunten 
5.1 Krijn v.d. Maas: aanlichten Maartenskerk: Aktie: allen 

Krijn heeft zijn idee toegelicht voor het aanlichten van de Maartenskerk met als redenen o.a. opwaardering 
van het oude dorpshart, het cultureel erfgoed letterlijk in het licht zetten etc. De toren is eigendom van de 
gemeente en deze is akkoord (past in het bestuursplan) maar geven geen subsidie dan alleen een 
tegemoetkoming in het kader van “een idee in actie”. De kerkvoogdij heeft geen bezwaar maar wil verder 
er geen kosten door hebben of krijgen en verder willen ze niet actief deelnemen in de realisering. De 
dorpsraad heeft zich ook achter het plan geschaard. De gemeente zorgt voor een verlichtingsplan. Het 
elektrisch mag waarschijnlijk worden aangesloten op het openbare net. Krijn zal een voorstel met 
kostenraming naar het college sturen. De bedoeling is dat er sponsoren en subsidies gezocht worden. 
Hierbij ontstaan de volgende vragen: 
- Is de dorpsraad bereid subsidies aan te vragen? Op welk rekeningnr. moet dit dan? 
- Op welk rekeningnr. moet sponsorgeld gestort worden? 
- Wie is juridisch verantwoordelijk? De dorpsraad wil niet aansprakelijk zijn voor een eventuele 

financiele strop. 
E.e.a. zal nader besproken worden binnen de dorpsraad en tevens zal het onderwerp op de agenda van 
de jaarvergadering worden gezet.  
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5.2 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan 
Begin december zal de blauwe zone voor vrijdag en zaterdag op het Klimopplein worden aangegeven met 
borden en blauwe stenen bij de in- en uitritten. De borden voor de parkeervebodszone, die de gehele week 
geldt en waarbij alleen in de parkeervakken mag worden geparkeerd, zullen dan ook worden geplaatst. 
Inmiddels zijn de parkeervakken al gemarkeerd. Het resultaat zal sterk afhangen van de handhaving door 
de BOA c.q. gemeente. De dorpsraad zal goed in de gaten houden of dit ook gebeurt. 

5.3 Overleg dorpsraden: Aktie: Allen 
Geen bijzonderheden. 

5.4 Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Op de website zullen de notulen 2018 nog geplaatst moeten worden en er zal een artikel op moeten 
komen i.v.m. de privacy wetgeving. 

5.5 Verkeersveiligheid: Populierestraat verkeersvriendelijke attendering max. snelheid: Aktie: Gert-Jan 
Inmiddels zijn n.a.v. klachten een paar drempels weg gehaald en verder geen bijzonderheden. 

5.6 EPZ: email m.b.t. maatschappelijke activiteit: Aktie: allen 
Bijeenkomsten 2018 zijn geweest en waren zeer interessant. Punt is afgehandeld. 

5.7 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Jan 
De gemeente heft toegezegd dat het aanpakken van de wateroverlast zo veel mogelijk zal worden 
samengevoegd met het aanbrengen van de nieuwe groenstructuur. 

5.8 AVG: mededeling op de website: Aktie: Gert-Jan 
Een mededeling m.b.t. de AVG zal op de website worden geplaatst; zie ook punt 5.4 

5.9 Gem. Borsele: bijeenkomst dd. 1-10 m.b.t. GVVP: Aktie: Gert-Jan en Jan 
In het meerjarenprogramma infrastructuur Borsele is voor ’s-Gravenpolder het volgende opgenomen: 
- Populierestraat inrichten als ErfToegansWeg 30km (ETW-30): middellange termijn 
- Wilgestraat inrichten als ETW-30: middellange termijn 
- Schoorkenszandweg/Baarlandsezandweg kruispunt opnieuw inrichten met bijv. een middenberm 

zodat fietsers in 2 fasen kunnen oversteken: middellange termijn 
- Aansluiting Bernhardweg-Oost (N666)/Schoorkenszandweg bij de spoorlijn gevaarlijke afslag zonder 

uitvoegstrook: eventueel afsluiten van deze aansluiting: middellange termijn 
- Goesestraatweg/Fortrapastraat/Populierestraat kruispunt verbeteren: studieproject 
- Schoorkenszandweg: inrichten als ETW: middellange termijn 
- Provincialeweg incl. Polderweg inrichten als ETW en realiseren van eengoede hoofdgroenstructuur: 

binnen 4 jaar 
- Zaaidijk extra ontsluiting ’s-Gravenpolder en Oostgaarde op de N666 (Bernhardweg-Oost/Nieuwe 

Vierwegen): studieproject 
5.10 Duurzaamheidsvisie: projectenmatriz bijeenkomst 14-11: Aktie: allen 

In de projectenmatrix van de duurzaamheidsvisie zijn verdeeld in 4 aandachtsgebieden: “Puur&Samen”, 
“Fris&Energiek”, “Schoon&Circulair”, “Groen&Fruitig” een 30-tal projecten opgenomen. Hiervan zijn er 10 
die door de gemeente besproken zullen worden met de dorpsraden.  

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
- Krijn bedankt de dorpsraad voor de medewerking m.b.t. het project “Aanlichten Maartenskerk”. 
- Komen tot een overleg van het DB Dorpsraad met het DB Ondernemersvereniging in combinatie met 

het Braderie Comite.  

7. Volgende vergaderingen:  30 januari, 9 april jaarvergadering, 19 juni, 4 september en 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. 


