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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:  Linda Duvekot 
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 
Gert-Jan en Patrick komen iets later. 
Linda Duvekot is als gast aanwezig. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 30-06-2021. 
De notulen van de vergadering dd. 30-6-2021 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
4.1 ZVKK: webinar 8-9-2021 Dorpen voor Morgen; LEADER-dag 21-10-2021; LVKK: dorpsvernieuwingsprijs 2021; Planbureau 

ZB: naamswijziging “ZB Bibliotheek van Zeeland”; BZZB: nieuwsbrief sept 2021; Beveland Wonen: nieuwsbrief juni; OVS: 
vacature voorzitter en secretaris; SLZ: natuurwerkdag 5 en 6-11-2021; digitale bijeenkomst 30-6-2021 “Zeeuwse 
voedselbossen”; CDA: inloopavond 5-7-2021 “Wonen in de toekomst”; avond 29-7-2021 “Grenzen aan de zorg”; Provincie: 
Subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen; Gem. Borsele: vastgestelde bestemmingsplan “Kern ’s-Gravenpolder, gedeelte 
Schoolstraat”; herinrichting Middenstraat; folder Kern met Pit                                                                                          
De ingekomen stukken onder pt 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Gemeente Borsele: notulen 23-6-2021 dialoogtafels toekomstvisie Borsele: Zie pt. 5.3 
4.3 Gem. Borsele: verslag 9-6-2021 vergadering dorpsraad . Zie pt. 5.2 
4.4 Gem. Borsele: vraag naar input gemeentelijke omgevingsvisie; resultaten inwonerspanel onderzoek omgevingsvisie Zie pt. 5.3 
4.5 Gem. Borsele: email aanpassing kruispunt Bernhardweg/Baarlandsezandweg; overtreding parkeerverbodszone. Zie pt. 5.5 
4.6 Dorpsraad Baarland: email mbt snelheidsovertredingen Zie pt 5.5 

4.4 Bespreekpunten 
5.1 WBTR: Statuten aanpassen aan de nieuwe WBTR.  

Nagaan of het mogelijk is de max. periode van 3 zittingen laten vervallen met een uitzondering wanneer er geen nieuwe 
kandidaten zijn en of het mogelijk is de bestuursfuncties te laten rouleren. Contact opnemen met de notaris: Aktie: Jan 

5.2 Bezuinigingen gemeente Borsele: Aktie: Allen 
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 

5.3 Borsele 2030: Aktie: Allen 
Vanuit de gemeente is een raadswerkgroep voor de toekomstvisie gestart. De dorpsraden hadden de mogelijkheid 22 en 
23 juni input te geven. Wat vinden de dorpsraden belangrijk en hoe zien ze de toekomstvisie m.b.t. wonen, Borsele 
energieneutraal, omgeving, maatschappelijke voorzieningen, digitalisering, democratie en bestuur. 
Parallel hieraan loopt de wettelijke verplichting vanuit de Omgevingswet die 1-7-2022 in werking treedt, tot het opstellen van 
een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt het beleid voor de fysieke leefomgeving beschreven voor de langere 
termijn. Dit is dus iets anders dan de toekomstvisie die breder is en input biedt voor de verkiezingsprogramma’s. Er zit 
uiteraard wel een overlap in de inhoudelijke thema’s.Er is door de gemeente ook een inwonerspanel gevraagd naar de 
omgevingsvisie. Resultaten hiervan zijn te vinden op  https://www.borsele.nl/resultaten-inwonerspanel-onderzoek-omgevingsvisie 

5.4 Energieneutrale dorpen: Aktie allen 
Is onderdeel van de toekomstvisie. 

5.5 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan  
Aanpassing Baarlandsezandweg/Bernhardweg: een fietstunnel zal niet worden aangelegd; dit is pas bij meer dan 1000 
fietsers per etmaal terwijl er ook nadelen aan kleven.Er wordt voor een veilige oversteek gezorgd voor fietsers bij de rotonde 
met o.a. een middenberm van 3 m. 
De actie van de dorpsraad Baarland om de gemeente aan te spreken over het gebrek aan handhaving bij o.a. 
snelheidsovertredingen zal ook door de dorpsraad ’s-Gravenpolder worden ondersteund. 

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.  
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Lopend: verlagen middenberm Middenstraat 
Planning 2022: verlagen weg Schoolstraat/Kerkhoekstraat en Schoolpad tuseen ’s-Gravenstraat en Haagdijk (na de 
nieuwbouw Schoolstraat); regenwaterriool in de Schoolstraat; vergroten duiker (door Waterschap) onder de Bernhardweg-
Oost; Middenstraat opnieuw inrichten. 

5.8 Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan 
Door SGJ-Design is een aanbieding gemaakt: nieuwe website € 375,00 ex. BTW en bijhouden € 37,50 ex. BTW per uur. 
(ca. 10 uur per jaar). Patrick weet waarschijnlijk iemand die het wil doen. Gaat dat na.  Aktie: Patrick 

5.9 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking; Aktie: allen 
Ontwerp gedenkteken is inmiddels gereed. Via crowdfunding bij bewoners door o.a. de scholen, verenigingen en sponsoring 
door bedrijven zal getracht worden ca. € 8.000,00 op te halen. Inmiddels bekend geworden dat de OVS wordt opgeheven en 
dat het geld wat in kas zit uitgekeerd zal worden. Door Gert-Jan is voorstel gedaan om hiermee het monument en de 4/5 
mei herdenking te ondersteunen. Dit zal op de eerstvolgende vergadering van de OVS worden besproken. 

5.10 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen 
Geen nadere bijzonderheden. Omdat de nieuwe windmolens veel hoger zijn en in het zichtveld van ’s-Gravenpolder liggen 
is het wel belangrijk dat het geld dat door Zeeuwind wordt uitgekeerd aan ’s-Gravenpolder geoormerkt wordt zodat het niet 
verdwijnt in de algemene middelen.. 

5.11 Jaarvergadering: Aktie: allen 
In 2021 zal geen jaarvergadering meer gehouden worden. De bedoeling is april 2022 met als onderwerpen o.a. de nieuwe 
statuten en de website. 
 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
6.1 Linda: 

- in het kader van de “week tegen eenzaamheid” wordt er 4 oktober een lunch aangeboden in de Zwake. Wanneer je mensen 
weet die eenzaam zijn dit graag onder hun aandacht brengen. Linda heeft hier een flyer voor. 

- wanneer je signalen tegenkomt voor hulp m.b.t. wonen-zorg-welzijn dit graag aan Linda doorgeven. Aktie: allen 
6.2 Wieni: 

- in Ovezande is het theehuis de Pastorie geopend; leuk om een kop koffie of lunch te gebruiken. 
- gemeente was vergeten bomen te bestellen voor bij de nieuwe huizen in de Ambachtsstraat. Komen nu nov/dec 2021. 

6.3 Hans: 
- In de tuinen van 2 woningen in de Goesestraatweg ter hoogte van de Meidoornhof staan 2 prachtige grote bomen. Bij 

eventueel kappen hiervan bezwaar aantekenen Aktie Hans 
- Wordt voorgedragen als voorzitter CU Zeeland; meldt dit i.v.m. eventuele belangenverstrengeling; dit is niet aan de orde. 

7. Volgende vergaderingen 2021:  10 november 

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. 


