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1. Opening & introductie huidige dorpsraadleden: 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom met name de wethouder Ad Schenk en 
Leo de Jonge van de Brandweer. Naast de dorpsraadleden zijn 15 dorpsbewoners 
aanwezig. De voorzitter betreurt enerzijds de lage opkomst en gaat er vanuit dat dit aan de 
andere kant betekent dat er geen problemen spelen in het dorp. Door de voorzitter worden 
de huidige dorpsraadleden voorgesteld te weten Gert-Jan van Riet (voorzitter), Jan Paauwe 
(secretaris en penningmeester), Leo Marijs (lid) en Wieni Uitman (lid) 

 

2. Dit jaar verkiesbare, herkiesbare en aftredende leden: 
Dit jaar zijn er geen aftredende leden. 
Verkiesbaar is aspirant lid Sjaak Bikker en deze wordt met 17 stemmen voor, 1 tegen en 1 
blanco gekozen als lid waarna hij zijn verkiezing aanvaard. 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 
Door de secretaris worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen 
die ter sprake zijn gekomen op onze 5 reguliere vergaderingen en de jaarvergadering. Dit 
waren o.a. het nieuwe kunstwerk, de beweegtuin, de verkeersproblematiek rondom de 
Zwake, plastic afval inzameling, Borsele voor elkaar, voetjesactie, AZC, 380kV leiding, 
nieuwe afslag A58. Zie verder het jaarverslag maart 2016 t/m maart 2017 op de website. 
 

4. Financieel verslag door de penningmeester 
De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe. De verdeling van de kosten is als 
volgt: 53% vergaderkosten, 30% kosten jaarvergadering, 6% kosten website en 11% 
bankkosten. Het jaar 2016 is afgesloten met een  positief saldo van € 599,81 mede door het 
geringe aantal leden op de jaarvergadering. De begroting voor 2017 zal zonder 
onverwachte zaken ook een klein positief saldo geven. 
De kascontrole is uitgevoerd door de kascommissie  R. Maartense en N. Boogert en in orde 
bevonden. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen. 

 

5. Braderie 10 juni 2017 
Door Gert-Jan van Riet wordt de braderie toegelicht. De braderie 2016 was een groot 
succes m.n. door de spaarzegelactie. 
Dit jaar is het motto “Heel ’s-Gravenpolder smult” en wordt er o.a. een taartenbakwedstrijd 
gehouden. Er komen 2 categorieën: onder en boven de 13 jaar met per categorie 3 
aantrekkelijke geldprijzen. Ook komt er een foodplein met diverse foodtrucks. Inmiddels ook 
meer dan 200 kramen. Parkeren blijft de aandacht houden.  
 

Kunstwerk 
Door Wieni wordt kort de laatste ontwikkelingen m.b.t. het nieuwe kunstwerk van Hans de 
Win toegelicht wat tegen de gevel van het dorpshuis zal worden aangebracht. Het 
kunstwerk zal bestaan uit een gestileerde boom waarvan de wortels, stam en kruin staan 
voor verleden, heden en toekomst. Elk deel zal worden opgebouwd uit door ouderen 
(wortels), verenigingen (stam) en scholen (kruin) in workshops gemaakte tegeltjes van 
Zeeuwse klei met daarop een voorstelling. 
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6. Drs. Ad Schenk, wethouder gemeente Borsele 
Door Ad Schenk worden enkele zaken toegelicht vanuit de gemeente met name: 
- Apollo’69 viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een viering op 9 en 10 juni.. Er komt ook 

een pannakooi op het sportterrein. In overleg met de omwonenden van Nazareth is de 
oorspronkelijke locatie gewijzigd. 

- Dorpshuis “Ons Dorpsleven”. De bedoeling is dat de grote zaal wordt opgewaardeerd. 
Hier worden door de gemeente fondsen voor gezocht. 

- 380kV hoogspanningsleiding. Hierover is regelmatig overleg door de gemeente met 
Tennet. Op het traject Borssele – Rilland zullen 107 nieuwe masten komen en 131 
bestaande verdwijnen. In 2018 wordt een proeftraject met 6 masten gemaakt. De totale 
nieuwe leiding moet in 2020 klaar zijn waarna de bestaande leiding wordt verwijderd. 

- Borsele 2030. Inmiddels zijn de dorpen Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nisse, 
Nieuwdorp en Ellewoutsdijk hiermee aan de slag gegaan. Vanuit diverse werkgroepen 
worden initiatieven ontwikkeld op het gebied van o.a. duurzaamheid, zorg, imago, groen, 
verkeer, recreatie/sport, dorpsvernieuwing etc. Voorbeelden zijn postcodestroom, het 
vervallen Polenhotel, openstelling Fort Ellewoutsdijk, skatevoorzieningen etc. Doordat dit 
erg succesvol is, wordt er door de gemeente inmiddels een kleine rem op gezet. 

- Nieuwe burgemeester. Als nieuwe burgemeester is Gerben Dijksterhuis uit Zeewolde 
voorgedragen. Hij is 42 jaar en lid van de CU. Na benoeming zal deze 15 juni 2017 in 
dienst treden. 

- Klimaatverandering. In de gemeente Borsele zal m.b.v. deskundigen een klimaattest 
worden uitgevoerd op 4 items. Hieruit zal moeten blijken of de openbare ruimten 
aangepast moeten worden aan de hand van de veranderende klimaatomstandigheden. 

o Waterveiligheid: in hoeverre moeten de dijken aangepast worden 
o Hevige regenbuien in korte tijd: hoe snel afvoeren c.q. tijdelijk opvangen 

overtollig water 
o Lange droge periode: Freshmaker; zoet water opslaan in kreekrug waardoor het 

zoute water wordt verdrongen en een zoetwater buffer wordt gecreëerd.  
o Hitte stress: door een combinatie van hoge temperatuur en luchtvochtigheid kan 

hittestress ontstaan. Dit treedt vooral op in stedelijke gebieden waar de warmte 
blijft hangen. De gevolgen hiervan zijn o.a. warmtehuiduitslag, hittekramp, hitte-
uitputting en hitteberoerte/zonnesteek. 

 

7. Pauze. 

 

8. Brandpreventie, in en om het huis 
Leo de Jonge van de Brandweer Zeeland als onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland 
geeft een presentatie over het ontstaan en voorkomen van brand in en om het huis. In 
Zeeland is de brandweer hoofdzakelijk bemand door vrijwilligers die vanuit 68 posten 
worden ingezet. Momenteel is in Zeeland de brandweer binnen 10 – 11 minuten ter plaatse 
terwijl de landelijke norm voor woningbranden op 8 minuten ligt. Het blijkt dat er in Zeeland 
procentueel meer woningbranden zijn en veel meer slachtoffers. Zie onderstaand overzicht 
2016. 
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 Nederland Zeeland Procent 

Inwoners 16 miljoen 400.000 2,5 

Woningbranden 4025 176 4,3 

Gewonden 400 14 3,5 

Dodelijke slachtoffers 31 4 12,9 

 
De meest voorkomende oorzaken van brand zijn: 

o Kortsluiting in elektrische apparatuur, filter wasdroger 
o Roken in huis 
o Open vuur zoals brandende kaarsen en open haard 
o Koken, vlam in de pan 
o CV installaties, kachels, geisers etc. slecht onder houd, ook koolmonoxide 

gevaar 
o Elektriciteitssnoeren, stekkerdozen: niet goedgekeurd en aan elkaar gekoppeld 

 
Het voorkomen en inperken van de brand kan door: 

o Compartimentering tijdens de bouw 
o Rookmelders aanbrengen minimaal 1 per verdieping en eventueel 

koolmonoxidemelder 
o Blusmiddelen aanschaffen zoals blusdeken en (poeder)brandblusser 
o Vluchtroute bepalen en vrij houden van obstakels 

 

9. HartveiligWonen en AED 
Door Laurens van der Ree en Arjan van Voorst wordt het project “Hartveilig wonen” 
toegelicht en het gebruik van een AED toegelicht en gedemonstreerd. Borsele is de laatste 
Bevelandse gemeente die zich aansluit bij het landelijke reanimatienetwerk. 
HartveiligWonen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de participerende 
gemeenten, regionale ambulance voorzieningen (RAV) en vrijwilligers binnen een 
veiligheidsregio. Hartveilig Wonen is in het leven geroepen om mensen met acute 
hartproblemen snel hulp te bieden en de tijd te overbruggen totdat de ambulance er is. 
HartveiligWonen krijgt vorm door burenhulp te organiseren en vrijwilligers te trainen in 
reanimeren en het bedienen van een AED. Georganiseerde en geschoolde vrijwilligers 
ondersteunen zo de keten van acute zorg dat bestaat uit vrijwilligers. De betreffende 
vrijwilligers hebben een erkende training gevolgd en krijgen jaarlijks een opfriscursus. 
 
Resultaten HartveiligWonen: 

o snelle hulp aan patiënten met een acute circulatiestilstand 
o burenhulp binnen zes minuten inzetbaar vanaf melding van circulatiestilstand 
o integratie van burenhulp binnen de hulpverleningsketen 
o organisatie van burenhulp in meerdere gemeenten binnen een veiligheidsregio 
o afstemming met gerealiseerde en bestaande initiatieven 
o een systeem voor burenhulp waarbij relevante gegevens door de Meldkamer 

Ambulancezorg worden doorgezet naar alarmering via SMS en de 
HartveiligWonen app voor elk type smartphone 
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Voor het bereiken van de doelstelling van HartveiligWonen is er een aantal 
kernvoorwaarden te voldoen. Deze zijn: 

o voldoende getrainde vrijwilligers die binnen zes minuten inzetbaar zijn 
o 7 dagen per week en 24 uur per dag georganiseerde burenhulp 
o voldoende AED’s beschikbaar, zo veel mogelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag 
o geautomatiseerde alarmering die is geborgd in zorgverleningsketen 
o kwaliteit van zorg door inzet van goed opgeleide vrijwilligers 
o borging van nazorg 

 
Jaarlijks krijgen buiten het ziekenhuis 16.000 mensen (300 per week) een acuut 
hartprobleem waarbij reanimatie levensreddend kan zijn. Een ambulance is vaak binnen 8 – 
9 minuten ter plaatse en bij HartveiligWonen is een vrijwilliger binnen 6 minuten ter plaatse. 
In 2016 bedroeg de overlevingskans m.b.v. reanimatie 24%. Elke minuut uitblijven van 
reanimatie verlaagt de overlevingskans met 10%. Bij gebruik van een AED wordt de 
overlevingskans vergroot naar 50 – 70%. Een AED wordt ingezet bij hartfalen en fibrilleren. 
Er zal een inventarisatie gemaakt worden welke AED’s er zijn en waar ze beschikbaar zijn.  

 

10. Inbreng uit de zaal/rondvraag 
- De parkeerproblematiek op het Klimopplein bij de Zwake. Kan er nagegaan worden of er 

een mogelijkheid is hier vrij parkeren toe te staan gedurende bijv. 2 uur. 
- Openbaar vervoer. Is er een mogelijkheid dat er op de zaterdagen, zondagen en 

feestdagen weer openbaar vervoer komt. 

 

11. Sluiting 
Alle aanwezigen en genodigden worden hartelijk bedankt voor hun inbreng.  
Hierna wordt de vergadering gesloten en kan men nog een drankje nuttigen. 
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