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

Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)   Karin van Iersel   

Leo Marijs 

Wieni Uitman 

Aspirant leden: Sjaak Bikker 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

2. Mededelingen 

 

2.1 Ad Karelse ligt de vernielingen met de jaarwisseling toe 

- Het aantal incidenten was minder dan voorgaande jaren 

- Veel overlast door vuurwerk voor de Kerst en met name op het kruispunt bij “De Boog” door groepen jongeren. 

- Het hoge bedrag van € 8.000,00 is grotendeels veroorzaakt door vernieling van de kunststof platen aan de 

jeugdsoos voor € 4.000,00.  

- Daarnaast diverse vernielingen aan prullenbakken en brievenbussen 

- Graag in het vervolg bij overlast direct bellen zodat direct ingegrepen kan worden 

2.2 Karin van Iersel ligt “Borsele voor elkaar” toe. 

- “Borsele voor elkaar” maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk “NL voor elkaar” en is een vervolg op 

“Zorgzaam ’s-Gravenpolder” wat niet echt van de grond kwam 

- Het doel is om meer vrijwilligers te vinden om hulp te bieden aan andere inwoners en werkt dorpoverschreidend 

- De lancering van de website www.borselevoorelkaar.nl vindt 7 maart plaats 

- Op de website kunnen hulpvragers en vrijwilligers zich aanmelden waarna via deze interactieve zoek- en 

vindfunctie een match kan ontstaan 

- Men kan zich zowel als individu als vereniging of organisatie registreren 

- Op de website van de Dorpsraad zal een doorklik link naar “Borsele voor elkaar” worden gemaakt: Aktie: Gert-

Jan 

- Om zich te promoten wordt een gratis kraam op de braderie dd. 10-6-2017 aangeboden: Aktie: Gert-Jan 

- Wanneer in februari tekst wordt aangeleverd kan dit opgenomen worden in het ’s-Gravenpoldertke wat in maart 

verschijnt 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 16-11-2016 

De notulen van 16 november 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Diversen van Vrijwilligershuis; Provincie Zeeland (Sloeweg); ZB (nieuwsbrief), BZZB (nieuwsbrief); Baarland 

(nieuwsbrief); KNHM (werkplaats 22 dec 2016) 

Ter kennisname 

4.2 Arjan v. Loenhout: email mbt probleem parkeren Klimopplein. Zie ook punt 5.7 

4.3 Gem. Borsele: Concept nota “Borsele cultureel in beeld 2017-2020” ter inzage t/m 17-2-2017 

Zie punt 5.11 

4.4 Min. v. EZ: Definitieve inpassingsplan en besluiten Zuid-West 380kV west ter inzag t/m 13-1-207. Zie ook punt 5.3 

4.5 Vrijwilligershuis: via Winie “Zeelandscan” 

Ter kennisname 

4.6 Gem. Borsele: verslag en brief m.b.t. vooroverleg dorpsraden. Zie ook punt 5.8 

4.7 W. Vogelaar: email mbt straatnaambord “Piet Snoep pad” zie ook punt 5.10 

4.8 DR Nisse en Baarland: brief cultuurbeleid 2017-2020; zie ook punt 5.11 

4.9 Gem. Borsele: verslag overleg beweegtuin. Zie ook punt 5.6 
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5. Bespreekpunten 

5.1 Stand van zaken afslag A58; Aktie: Gert-Jan 

Is momenteel in uitvoering. Afgehandeld 

5.2 Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: vinger aan de pols houden; Aktie: Gert-Jan 

Gert-Jan zal bij Chris Innemee informeren naar de stand van zaken. 

5.3 Hoogspanningslijn: besluiten van 2-12-2016 tot 13-1-2017 ter inzage; Aktie: Jan 

Reacties/bezwaren afwachten. Inmiddels is bij Rilland de bestaande 150kV leiding ondergrend gelegd zodat het 

nieuwe verdeelstation gebouwd kan gaan worden. 

5.4 Kunstwerk door Hans de Win: Aktie: Wieni 

Hans heeft een nieuw ontwerp gemaakt; een soort platte “Boom” die tegen de gevel van het dorpshuis moet komen en 

die het verleden-heden-toekomst moet uitbeelden. 

5.5 Zorgzame Dorpen: stand van zaken Aktie: Gert-Jan 

Is over gegaan naar “Borsele voor elkaar”. Afgehanndeld. 

5.6 Borsele beweegt/sportdorp ’s-Gravenpolder: beweegtuin: Aktie: Leo/Wieni 

Voor de beweegtuin is € 85.045,00 ter beschikking waarvan 10% besteed mag worden aan materialen. Er zal door 

Siloah, Fysio de Goffau en de gemeente een top 5 van toestellen gemaakt worden die men geschikt vindt voor hun 

achterban. Dit zal besproken worden in een vergadering dd. 24-1-2017 waarna Yalp een concept ontwerp zal maken. 

Dit concept zal door de hele werkgroep dd. 21-2-2017 worden besproken. 

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

Uit een telling op diverse dagen is gebleken dat van de geparkeerde auto’s 45% behoort tot de bewoners van 

Klimopplein/Egelantierstraat; 16% van bewoners elders uit het dorp en 39% van mensen buiten het dorp. Omdat het 

een openbaar parkeerterrein is kan er volgens Ad Karelse op rechtsgronden weinig aan gedaan worden. Een 2e 

ingang aan de achterzijde bij de Emte is uit kostenoogpunt niet haalbaar. Een mogelijkheid zou nog zijn dat op het 

parkeerterrein aan de achterzijde van De Zwake een afgesloten gedeelte komt met toegangsbadges voor de bewoners 

en een inpandige lift aan de achterzijde van De Zwake. Nagaan wat hiervan ongeveer de kosten zijn en dit opnemen 

met R&B en de gemeente. 

5.8 Overleg dorpsraden: Aktie: Jan/allen 

Het overleg van alle dorpsraden met de gemeente zal ca. maart/april plaats vinden. 

5.9 AZC: overleg college: Aktie: allen 

Het overleg met het college staat gepland voor 30-1-2017 om 13.00 uur in het gemeentehuis. 

5.10 Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan 

Ondanks een toezegging is het bord vanaf 11-5-2012 nog steeds niet geplaatst. Natuurmonumenten wil wat meer 

informatie op het bord hebben zodat duidelijk is wie Piet Snoep was, wat hij heeft gedaan etc. Deze info schijnt door 

Dianne reeds lang geleden aan Natuurmonumenten te zijn verstrekt. 

5.11 Cultuurbeleid 2017-2020 Aktie: Wieni 

Gezien het feit dat Borsele geen subsidie verstrekt aan Stichting musea de Bevelanden is het gewenst dat naast de 

andere dorpsraden ook de dorpsraad van ’s-Gravenpolder de gemeente er op wijst dat men zijn plicht verzaakt. 

Hiertoe een concept brief opstellen: Aktie: Jan 

Wieni zal de cultuurnota inzien: Aktie: Wieni 

5.12 Schade jaarwisseling 2016/2017 Aktie: allen 

Is reeds door Ad Karelse ter sprake gebracht onder punt 2.1. 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

- Als laatste gemeenta zal ook Borsele meedoen aan Hartveilig wonen. Momenteel is alleen in Vorsvliet een AED 

24/7 beschikbaar. Nieuwe AED kost momenteel € 1.500,00 - € 2.000,00. 

- Verzoek van de braderie om ook dit jaar € 250,00 te sponsoren. Dorpsraad gaat hier mee akkoord. 

- Informatie verstrekken aan nieuwe inwoners is een zaak van de gemeente. Dit opnemen met Ad Schenk als punt 

voor de jaarvergadering. 

- Nadenken over een eventuele spreker voor de jaarvergadering: Aktie: allen 

7. Volgende vergaderingen:  22 maart, 11 april (jaarvergadering); 21 juni; 6 september; 15 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. 


