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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:  Dieter Pientka 

Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)    

Leo Marijs 

Wieni Uitman 

Aspirant leden:  

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

Gert-Jan opent de vergadering, heet allen welkom en in het bijzonder Dieter Pintka. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

2. Mededelingen 

2.1 Sjaak Bikker heeft zich om persoonlijke redenen niet meer beschikbaar gesteld voor de dorpsraad. 

2.2 Presentatie van Dieter Pientka over houtrookoverlast. 
Dieter is vrijwilliger van de stichting “Houtrookvrij” en heeft een meetinstallatie in zijn tuin. Uit onderzoeken van 

CBS, GGD en Longfonds is gebleken dat 10% van de bevolking last heeft van rook en dat het schadelijk is voor de 

gezondheid met name voor astma en copd patienten. Het betreft niet alleen de rook van standaard houtkachels maar 

ook van de “eco”-kachels en “pallet”-kachels.Naast stank zitten er veel schadelijke stoffen in houtrook die irriterend, 
giftig en kankerverwekkend zijn.Inmiddels is er een Platform Houtrook en Gezondheid opgericht waarin 

verschillende organisaties zitten zoals het RIVM, Lonfonds, GGD, diverse gemeenten etc.In maart 2018 heeft men een 

brief met 15 oplossingsrichtingen verstuurd naar het Ministerie. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 15-11-2017 
De notulen van de vergadering dd. 15-11-2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 BZZB (nieuwsbrief); ZB (nieuwbrieven, Meet en Match “Kern met Pit” , workshop crowdfunding) ; DR Lewedorp 

(nieuwsbrief); Vrijwilligershuis (activiteiten jan-mrt, folder “power, veerkracht op leeftijd”, high-tea); Gem. Borsele 
(schone Schelde 3 maart): Ter kennisgeving. 

4.2 Natuurmonumenten: bijeenkomst 7-12 kappen bomen Haagdijk. Zie punt 5.7 

4.3 Gem. Borsele: rapport Juust mbt parkeerproblematiek Klimopplein. Zie punt 5.3 

4.4 Gem. Borsele: actualisering duurzaamheidsvisie bijeenkomst 29-11. Zie punt 5.9 
4.5 DR ’s-Heerenhoek: verslag overleg 16-1. Zie punt 5.4 

4.6 Ada en Eef Kunst: verkeersveiligheid Lavendelstraat (waar ik zelf woon) en omgeving (Magnoliastraat, 

Populierenstraat, Langeweg, Vuurdoornstraat).  Zie punt 5.8 

4.7 DR Heinkenszand: uitnodiging vergadering 30-11. : Jan en Wieni 

Ook hier is de vergadering niet druk bezocht. Wat opviel was dat tussen de werkgroepen en de dorpsraad nagenoeg 

geen informatie uitwisseling plaats vindt. Hierdoor is een situatie ontstaan dat de werkgroep zaken onderzoekt en 

rapporteert wat ook al door de dorpsraad is gedaan. 

4.8 EPZ: uitnodiging bijeenkomst 18-12-2017: Gert-Jan/Jan 
De bijeenkomst was zeer geslaagd waarbij het reilen en zeilen van de kerncentrale ter sprake is gekomen. Het blijkt 

dat men de zaken prima op orde heeft. Afgesproken is dat er meerdere bijeenkomsten zullen worden belegd over 

diverse onderwerpen. 

4.9 R&B Wonen: presentatie woningmarktonderzoek 12-12: Gert-Jan/Jan 
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal meerpersoons huishoudens zal afnemen en het aantal ouderen zal toenemen. 

Men zal zich meer toeleggen op levensloop bestendige woningen. Ook zal de interesse gepeild worden voor zgn. Tiny 

houses. 

4.10 Emte: plaatsing tijdelijke plastic afvalcontainers: Gert-Jan/Jan 
I.v.m. onlogische plaatsing van tijdelijke plastic afvalcontainers heeft er een email-wisseling plaats gevonden wat 

naar volle tevredenheid is verlopen. In de toekomst zal men deze zodanig plaatsen dat geen parkeervak wordt 

ingenomen. 
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4.11 Gem. Borsele: uitnodiging afscheid Ad Schenk dd. 18-4-2018: Allen 

De bedoeling is dat de dorpsraad hierbij aanwezig is. Er zal een cadeaubon worden overhandigd waarbij Wieni zal 
nagaan welke soorten bonnen er zijn. Aktie: Wieni 

4.12 National Pen: aanbieding reclame stylus pen i.v.m. 20-jarig bestaan: Aktie allen 

Besloten is om 100 pennen te bestellen die o.a. tijdens de jaarvergadering zullen worden uitgedeeld. Aktie: Jan 

5. Bespreekpunten 
5.1 Hoogspanningslijn: stand van zaken: Aktie: Jan 

De verwachting is dat Raad van State in mei een uitspraak doet inzake de ingediende bezwaren. Hierna kan een 

definitieve planning worden opgesteld. 

5.2 Kunstwerk door Hans de Win; stand van zaken plaatsen en opening: Aktie: Wieni 
Het kunstwerk is gereed en inmiddels aangebracht op de gevel van het dorpshuis. De officiele onthulling zal 28-3-

2018 ’s-ochtends plaats vinden. 

5.3 Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: rapport bureau Juust en overleg met gemeente en RenB: Aktie Gert-

Jan/Jan 
Door bureau Juust is een aanvullend onderzoek uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een rapport met aanbevelingen. 

De gemeente is voornemens deze aanbevelingen over te nemen zoals een blauwe zone op vrijdag en zaterdag en een 

parkeerverbod in de Egelantierstraat, gedeelte Langeweg en gedeelte Wilgestraat. 

5.4 Overleg dorpsraden: overleg van 16-1-2018, deelname werkgroep, concept planning B2030: Aktie: Allen 
Besloten is dat de dorpsraad van ’s-Gravenpolder voorlopig niet in de werkgroep gaat zitten. Middels verslagen 

worden we op de hoogte gehouden. 

5.5 Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan/Jan 

Overleg over de tekst op het informatiebord en de uitvoering/plaatsing loopt tussen de doprsraad, 
Natuurmonumenten en Dianne Dekker. Onderzoeken of we vanuit de gemeente subsidie kunnen ontvangen. Aktie: 

Jan 

5.6 Nieuw website: Aktie allen 

Er wordt onvoldoende gereageerd op wensen/opmerkingen. Nogmaals een email versturen. Aktie: Jan 

5.7 Kappen van de populieren Haagdijk: overleg van 4-12-2017: Aktie Jan/Winie 

Door Karelse Boombeheer is een onderzoek gedaan naar de staat van de populieren op de Haagdijk. Hieruit is 

gebleken dat deze op een enkele na niet ziek zijn maar dat er wel regelmatig gesnoeid moet worden.. 

Natuurmonumenten heeft toegezegd dit uit te voeren. Over 5 jaar zal e.e.a. opnieuwworden beoordeeld. Punt 

afgehandeld. 

5.8 Verkeersveiligheid: verkeersdrempels Populierestraat: Aktie: gert-Jan 

Afspraak maken met de gemeente i.v.m. verkeersoverlast in diverse straten. Aktie: Jan 

5.9 Duurzaamheidsvisie actualisering: 29-11-2017: Aktie: Gert-Jan/Wieni 
Verder geen actie ondernemen.Punt afgehandeld. 

5.10 EPZ: uitnodiging bijeenkomsten: Aktie: allen 

Voor de eerstvolgende bijeenkomst dd. 20-3-2018 Gert-Jan en Jan aanmelden. Aktie: Jan 

5.11 Braderie Comite: aanvraag sponsoring braderie 2018: Aktie allen 
Besloten wordt om, ondanks een negatief resultaat van € 380,00 over 2017,  ook dit jaar de braderie te sponsoren met 

€ 250,00. 

5.12 Programma jaarvegadering: Aktie allen 

Programma wordt als volgt vastgesteld: opening- verkiezing-jaarverslagen-Ad Schenk |(gemeent)-pauze-Erik Dutour 
(R&B Wonen)-Dieter Pientka (Houtrookvrij)-rondvraag-afsluiting. 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

7. Volgende vergaderingen:  10 april (jaarvergadering), 20 juni, 5 september, 14 november 

8. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijne sluit Gert-Jan om 22.00 uur de vergadering 


