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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:   
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)     
Leo Marijs,Wieni Uitman 

Hans van Vliet, Patrick Platschorre 
 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen, na een lange tijd zonder vergadering, weer hartelijk welkom. 

2. Mededelingen 
Patrick komt een half uur later; Wieni en Leo zijn met kennisgeving afwezig. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 11-11-2020. 
De notulen van de vergadering dd. 9-11-2020 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
4.1 Tennet: (380 kV Nieuwsbrief dec, mrt, aprilt); Dorpsraad Nisse: (Belevenissen mrt); Gem. Borsele: (info jaarwisseling 

vuurwerk.carbid; kappen bomen Schoolstraat; ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat; wijzigingen maaibeleid); BZZB: 
(nieuwsbrief dec; mei); ZVKK:(folders RRE, Regeling Reductie Energieverbruik; krant van het platteland nov 2020; vacatures 
bestuur; nieuwsbrief Dorpen van Morgen; Energiek Zeeland zoekt woningambassadeurs); Dorpsraad Lewedorp: (Nieuwsbrief 
dec 2020) 
De ingekomen stukken onder pt 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Gemeente Borsele: uitnodiging 22 en 23 juni “Praat mee over de toekomst van Borsele”: Zie pt. 5.2 en 5.3 
4.3 Leo Wisse: onderhoud tuin Ambachtsstraat 39; Corline Meulmeester (Gem. Borsele) pakt dit op (email 16-11-2020) 
4.4 Rinus v.d. Borgt: snoeien bossages brandgang Lavendelstraat-Ligusterstraat (email 26-2-2021) Gert-Jan zou hierop terug 

komen, 
4.5 Wieni Uitman: email huisartsen wachtruimte buiten (email 10-2-2021) Op email werd niet gereageerd en op telefonische 

navraag werd door de assistente aangegeven dat er niets zal worden aangepast. Beschamende reactie. 
4.6 Dick Noij: brief van de gemeente Borsele m.b.t. inbreng kerntakendiscussie door werkgroepen (email 12-12-2020). Zie pt. 5.2 
4.7 Universiteit Utrecht: enquete democratische waarde van wijk- of dorpsraden (email 16-3-2021) Ter kennisgeving 

aangenomen. 

5. Bespreekpunten 
5.1 WBTR: welke maatregelen moeten we nemen als Stichting: Aktie: Allen 

De WBTR is per 1-7-2021 ingegaan en dit zal een aanpassing van de statuten met zich meebrengen. Dit hoeft niet direct te 
gebeuren. Voor het meervoudig stemrecht geldt dat wanneer dit over 5 jaar nog niet in de statuten is geregeld, de wet 
boven de statuten gaat. In de WBTR worden een aantal zaken geregeld die vast gelegd moeten worden zoals: 
toezichthoudend orgaan, regels voor aansprakelijk stellen van bestuurders en toezichthouders, tegenstrijdig belang, 
begrenzing meervoudig stemrecht, ontstentenis- en beletregeling, ontslag van bestuurders. Al deze zaken moeten bij een 
volgende statutenwijziging worden opgenomen. Zie voor verdere informatie de bijlagen “statuaire wijzigingen en gevolgen 
van het uitblijven daarvan” en “checklist WBTR”.  
De huidige statuten rondsturen: Aktie: Jan 

5.2 Bezuinigingen gemeente Borsele: Aktie: Allen 
De begroting is door te winig geld van het rijk niet sluitend te maken waardoor er bezuinigd moet worden. Hiervoor is door 

de gemeentede buro KplusV ingehuurd dat onderzoek heeft gedaan naar de keuzes (lees bezuinigingsmaatregelen) die de 
raad zou kunnen maken en wat tot de kerntaken van de gemeente behoort. Vast staat inmiddels dat het Vrijwilligershuis 
naar Heinkenszand gaat samen met de medewerkers Borsele van GR De Bevelanden WIZ uit Goes. Hierdoor ontstaat er 
een sociaal loket in Heinkenszand. Het voornemen is wel dat een dependance van het Vrijwilligershuis in ’s-Gravenpolder 
blijft bijvoorbeeld in de bibliotheek. De bibliotheek moet € 100.000,- bezuinigen en stelt ruimte beschikbaar voor 
maatschappelijke partijen.  
Meedenken over invulling van de ruimten in het per 1-1-2022 lege Vrijwiligershuis en over maatschappelijke partijen die 
gebruik zouden kunnen maken van de ruimten in de bibliotheek: Aktie: Allen 
23-6-2021 is er een bijeenkomst met de dorpsraden over de toekomst van Borsele. 

5.3 Borsele 2030: Aktie: Allen 
I.v.m. de corana pandemie is dit stil gevallen. Zal waarschijnlijk tzt opnieuw worden opgestart. 

5.4 Energieneutrale dorpen: Aktie allen 
Is onderwerp voor een werkgroep in B2030.  
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5.5 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan  
Gert-Jan zal een email sturen naar de gemeente mbt de geplande rotonde Baarlandsezandweg/Bernhardweg en de 
onveiligheid voor de overstekende fietsers. (eventueel een fietstunnel aanbrengen?) 

5.6 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo 
Geen nadere bijzonderheden. 

5.7 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
Uitgevoerd: verlaging maaiveld Prunusstraat en Nazareth 2/4/6.; regenwaterriolen Van Hoekenstraat, Burg. Prumerstraat, 
Fortrapastraat en Middenstraat; verbreden watergang Fortrapastraat.  
Lopend: verlagen middenberm Middenstraat 
Planning 2022: verlagen weg Schoolstraat/Kerkhoekstraat en Schoolpad tuseen ’s-Gravenstraat en Haagdijk; 
regenwaterriool on de Schoolstraat; vergroten duiker (door Waterschap) onder de Bernhardweg-OostAanpak ’s-
Gravenstraat en Middenstraat/Fortrapastraat 

5.8 Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Logo is inmiddels gereed. Gert-Jan zoekt iemand voor de website 
Inloggegevens website versturen naar Gert-Jan: Aktie: Jan 

5.9 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking; Aktie: allen 
Ontwerp gedenkteken is inmiddels gereed. Totale kosten worden geschat op ca. € 4000,- Gedacht wordt aan sponsoring 
door bedrijven en geld ophalen bij de bewoners door de verenigingen en scholen. 

5.10 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen 
Geen nadere bijzonderheden. Landelijk groeit de tegenstand. 

5.11 Jaarvergadering: Aktie: allen 
Zowel in 2020 als in 2021 is de jaarvergadering niet doorgegaan. Jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd door de dorpsraad. 
Financieel jaaroverzicht 2020 is gecontroleerd door D. Hoogesteger en L. Sturm en goedgekeurd. Hiermee wordt de 
penningmeester en het bestuur decharge verleend. Mede door het vervallen van vergaderingen is het jaar 2020 afgesloten 
met een positief saldo van € 549,86. Eventueel datum jaarvergadering plannen in het najaar.. 
 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
6.1 Nadeneken over wie welke emails oppakt. Aktie: allen 
6.2 Hans gaat na of er een organisatie is die bekend is met de WBTR: Aktie Hans 

7. Volgende vergaderingen 2021:  15-9; 10-11 

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