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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)  Gasten:  D66- Nicolle Boonman (fractieondersteuner) 
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)  CDA – Peter van ’t Westeinde (fractievoorzitter) 
Leo Marijs,Wieni Uitman    CDA – Ton Oosthoek (raadslid) 
Hans van Vliet, Patrick Platschorre   CDA – Marga v.d. Plasse (dorpswethouder) 

PvdA – Laura Stroosnijder (raadslid) 

     Berry Kooiker 
 

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de 6 gasten. Hierna volgt een 
voorstelronde.  
Op verzoek van Berry Kooiker zal de toekomst dorpshuis Ons Dorpsleven van punt 5.2 als eerste worden 
besproken. 

2. Mededelingen 
Hans van Vliet, Leo Marijs en Patrick Platschorre hebben zich afgemeld voor de vergadering. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 22-9-2021. 
De notulen van de vergadering dd. 22-9-2021 worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris 

4. Ingekomen stukken 
4.1 ZVKK: uitnodiging LEADER-dag 21-10-2021 van 09.30 – 18.00; on-line bijeenkomst wijkaanpak aardgasvrij 18-11-

2021 van 09.30 – 11.30; Dorpsraad Lewedorp : Nieuwsbrief oktober 2021; Nel Kooijmans: email aan gemeente 
m.b.t. overlast jeugd   
Overlast jeugd is bekend bij de gemeente en heeft volgens Marga de aandacht van de BOA’s en politie. Overige 
ingekomen stukken onder punt 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Sauer&Oonk notarissen: offerte statutenwijziging m.b.t. WBTR. Zie pt. 5.1 
4.3 Gem. Borsele: verhuisbericht Vrijwilligershuis per 1-1-2022 . Zie pt.5.2   
4.4 Berry Kooiker: email m.b.t. mogelijkheden dorpshuis komende 4-5 jaar. Zie pt 5.2 
4.5 Gemeente Borsele: concept Participatienota Samen denken, samen doen: Zie pt. 5.3 
4.6 Gem. Borsele: reactie op brief Dorpsraad Baarland m.b.t. handhaving. Zie pt. 5.5 
4.7 Gem. Borsele: uitnodiging jaarvergadering college en dorpsraden 6-12-2021 vanaf 16.00 uur. 

Deze zal worden bijgewoond door Gert-Jan en Jan. Graag doorgeven aan Jan of er ook andere dorpsraadleden zijn 
die deze vergadering willen bijwonen zodat Jan aan de gemeente kan doorgeven met hoeveel persoen we komen. 

5. Bespreekpunten 
5.1 WBTR: offerte Sauer&Oonk m.b.t. statutenwijziging: Aktie: Allen 

Aangezien er geen meerderheid van het bestuur aanwezig was, kon er geen besluit worden genomen over de 
offerte m.b.t. de statutenwijziging n.a.v. de WBTR. 

5.2 Bezuinigingen gemeente Borsele: Aktie: Allen 
- Vrijwilligershuis: omdat het vrijwilligershuis naar Heinkenszand wordt verplaatst komt het gebouw per 1-1-

2022 leeg te staan. Geopperd wordt om hierin een 5-tal kantoorruimtes te maken voor startende 
ondernemers. Volgens Marga is er vanuit het sociaal domein inmiddels ook interesse getoond voor invulling 
van het pand. 

- Dorpshuis: Berry Kooiker ligt als voorzitter van de Stichting Ons Dorpsleven de problematiek toe m.b.t. de 
toekomst van het dorpshuis. Men loopt o.a. tegen de volgende problemen aan: 

• Niet de enige ontmoetingsplek, concurrentie van “De Zwake” en de zalen van de Elimkerk 

• Is met de huidige invulling niet rendabel te maken 

• Moeite om voor een paar kopjes koffie tijdens een vergadering de hele avond open blijven 

• De jarenlange zitting van het huidige stichtingsbestuur; dit wil 1-1-2022 of uiterlijk 1-7-2022 stoppen 

• Hoognodig dat er een nieuw jong bestuur komt met nieuwe ideeen 
Belangrijk is wat is de toekomstvisie van de gemeente m.b.t. dorpshuizen. 
Marga ligt toe dat er dorpen zijn waar het dorpshuis goed draait. Dit zijn dan dorpen waar verder geen  
ontmoetingsplaatsen zijn. Andere dorpen hebben ook problemen met invulling van het dorpshuis. Momenteel zijn 
er geen concrete plannen voor sluiting o.i.d. van dorpshuizen.  
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Wel moeten we nadenken of er bijv. gecombineerd kan worden met andere instanties zoals kerken. Er wordt ook 
tijdens de vergadering geopperd om bijv. het dorpshuis en vrijwilligershuis af te breken en een 
appartementencomplex te bouwen met op de begane grond multifuntionele ruimtes. 
Peter ligt nog toe dat door de gemeente i.v.m. bezuinigingen keuzes gemaakt moeten worden. Momenteel is wel 
een sluitende begroting opgesteld incl. bezuinigingen. Vast staat dat de bibliotheek in ’s-Gravenpolder blijft en dat 
de bibliotheek Oosterschelde hiervoor € 100.000,00 zal moeten bezuinigen in de organisatie. 

5.3 Borsele 2030: Aktie: Allen 
Toekomstvisie, omgevingsvisie en participatienota. B2030 is uitgesteld. Er zal meer worden ingezet op Right to 
Challenge waarbij bewoners worden uitgedaagd om taken van de gemeente over te nemen als zij denken dat het 
anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Voor de dorpsraad ’s-Gravenpolder staat 4 juli 2022 een overleg met 
de gemeente gepland betreffende de participatienota. 

5.4 Energieneutrale dorpen: Aktie allen 
Is onderwerp voor een werkgroep in B2030 / Right to Challenge 

5.5 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), Aktie: Gert-Jan  

• Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele: is on-going zaak 

• Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid Borsele-Oost 
(Baarlandsezandweg/Bernhardweg/Schoorkenszandweg): voorstel van de dorpsraad om een fietstunnel 
onder de Baarlandsezandweg te maken ter hoogte van de te realiseren rotonde Bernhardweg is uit 
kostenoverweging afgewezen. 

• Overtredingen snelheid en parkeerverbodszone; zeer ambtelijke reactie van de gemeente. Er wordt 
regelmatig gecontroleerd door de BOA’s en politie. Helaas is het aantal beamten laag en kunnen ze niet in 
alle kernen gelijktijdig zijn. De wijkagent voor ’s-Gravenpolder blijkt Marvin Jordans te zijn. Email adres 
krijgen we nog door. 

5.6 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo 
Momenteel geen nadere ontwikkelingen. 

5.7 Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen 
- Middenberm aanpassen Middenstraat: start oktober/november 2021 
- Schoolstraat/Kerkhoekstraat/Schoolpad: 2022, wordt afgestemd op uitvoer nieuwbouw Schoolstraat 

5.8 Bijhouden website: gevonden persoon heeft zich afgemeld; opnieuw iemand zoeken Aktie: Gert-Jan 
5.9 Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking;  

Aktie: allen, Gert-Jan/Dumaco/scholen/verenigingen 
Gert-Jan geeft een toelichting op de stand van zaken. Om benodigd geld bijeen te brengen wordt o.a. aan de 
volgende mogelijkheden gedacht: 
- Diverse fondsen aanschrijven 
- Flyer maken en huis aan huis verspreiden 
- Sponsorloop 
- Maak werk van je idee (potje gemeente Borsele) 

5.10 Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen 
Geld van Zeeuwind wat via de gemeente Kapelle aan Borsele wordt uitgekeerd zal geoormerkt worden voor       
s-Gravenpolder 

5.11 Vergaderingen 2022: Aktie: allen 
Onder voorbehoud van de Corona maatregelen worden de volgende data voorgesteld: 23 februari, 12 april 
(jaarvergadering), 22 juni, 7 september, 9 november.. 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
6.1 Peter (CDA): Zijn er nog klachten van de fietsers m.b.t. de oversteek bij de stoplichten? Nee, geen klachten meer 

bekend na de aanpassing. 
6.2 Wieni: Graag info aanreiken om op te nemen in het ’s-Gravenpoldertje, bijv. vanuit de gemeente, politieke partijen, 

scholen etc. 

7. Volgende vergaderingen 2022:  23 februari, 12 april (jaarvergadering), 22 juni, 7 september, 9 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. 
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