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Notulen jaarvergadering Dorpsraad ’s-Gravenpolder dinsdag 12 april 2016 
 

Aanvang: 20.00 uur in dorpshuis “Ons Dorpsleven”, Poelvoordestraat 3,  
                  
 

1. Opening & introductie huidige dorpsraadleden: 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en deelt mee dat wethouder Ad Schenk 
later komt. Naast de dorpsraadleden zijn 11 dorpsbewoners aanwezig. De voorzitter 
betreurt enerzijds de lage opkomst en maar 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 herkiesbare en aftredende leden: 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Paauwe en Leo Marijs. 
Beiden worden unaniem gekozen. 
Er hebben zich geen aspirant leden gemeld. 

 

3. Jaarverslag van de secretaris en de penningmeester 
Door de secretaris worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen 
waaronder 6x vergaderen, verkeersproblematiek rondom de Zwake, plastic afval inzameling, 
storingen pinautomaat, deelname aan Zorgzaam ’s-Gravenpolder en Sportdorp ’s-
Gravenpolder. Zie verder het jaarverslag maart 2015 t/m maart 2016. 
 
De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe. Het jaar 2015 is afgesloten met een 
klein positief saldo van € 149,11 mede door het geringe aantal leden op de jaarvergadering. 
De begroting voor 2016 zal ongeveer op nul uitkomen. 
 
De kascontrole is uitgevoerd door de kascommissie  L. Sturm en J. Niemantsverdriet en in 
orde bevonden. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen. 

 

4. Drs. Ad Schenk, wethouder gemeente Borsele 
Door Ad Schenk worden enkele zaken toegelicht vanuit de gemeente met name: 
- Het aantrekken van de woningmarkt in Heinkenszand, Kwadendamme en Oostgaarde 
- Financiën m.b.t. jeugdzorg, volkshuisvesting, dorpsvernieuwing. Gemeente heeft de 

financiën op orde. Geen belastingverhoging voor 2016. 
- Borsele 2030; wordt in Hoedekenskerke uitgerold; wat wil men, hoe ziet men de 

toekomst. 
- De wijzigingen die verband houden met de besparing verdubbeling Sloeweg zullen goed 

getoetst worden door de gemeente; er is overleg met alle partijen (Goes, Borsele, 
Zeeland Seaports, Provincie) 

- Anti hagelkanonnen worden gedoogd. Vergunning is nietig verklaard. Overleg m.b.t. 
stillere kanonnen. 

- Verpaupering panden o.a. Amac terrein, garage Vis. 
- Heeft wel zorgen over het gebrek aan enthousiasme m.b.t. Zorgzaam, sportdorp en 700-

jaar. 
 

5. Braderie 4 juni 2016 
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De braderie 2015 was een groot succes m.n. de helikoptervluchten. 
Onder het motto “groter, beter, 15 jaar braderie” wordt dit jaar de braderie uitgebreid naar 
de Goesestraatweg. Inmiddels meer dan 200 kramen. Parkeren blijft de aandacht houden. 
Braderie valt nu onder de Ondernemersvereniging en wordt gekoppeld aan een 
spaarzegelactie met als hoofdprijs € 700,00. 
 

6. Pauze. 

 

7. Groot onderhoud N666 Bernhardweg 
Ondanks de overlast die dit met zich meebracht, m.n. het verkeerd door de kern, kunnen we 
nu stellen dat we blij zijn met de verbetering. In de laatste gehouden reguliere vergadering is 
uitleg gegeven aan 2 toen aanwezige bewoners van de ’s-Gravenstraat m.b.t. de overlast. 
Tot onze spijt zijn we vergeten H4A uit te nodigen voor de jaarvergadering. 

 

8. Buurt WhatsApp. 
Helaas is zowel de collega van Ad Karelse  als hijzelf verhinderd. 
Voor ’s-Gravenpolder zou je uitkomen op 10 – 15 groepen met per groep een groepsleider. 
De politie volgt de groepen wel maar is zelf geen deelnemer 

De bedoeling is dat men gebruik maakt van SAAR.  S = Signaleer, A = Alarmeer 112 

A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen) 

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. 
De dorpsraad is voorstander echter de privacy is wel een issue. Alle gegevens van de 
aanmelders komen openbaar bij commerciële WhatsApp groepen door het aanvinken van 
“alles delen” . 

 

9. Zorgzaam ’s-Gravenpolder 
In een werkgroep is het aantal verenigingen geïnventariseerd en wat ze doen. Het resultaat 
was 4 st. A4 vol. Bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek buurtzorg waren 
echter maar 2 mensen aanwezig, 1 afmelding en 18 zijn niet gekomen. Het leeft dus niet 
echt om een club van vrijwilligers te vormen. Er is inmiddels een steunpunt wat de 
hulpvragen coördineert. 

 

10. Sportdorpen 
De subsidieaanvraag is afgewezen door 2 mensen die hier landelijk over beslissen. Gezien 
het geringe animo is besloten om geen 2

e
 keer een aanvraag in te dienen. Er wordt nu een 

aanvraag ingediend voor een beweegtuin zoals in Heinkenszand. De bedoeling is dat deze 
dan gerealiseerd gaat worden op het grasveld aan de Egelantierstraat achter de sporthal. 

 

11. Nieuw kunstwerk 
Hans de Win heeft een toelichting gegeven op zijn in opdracht van de gemeente te 
realiseren kunstwerk. De bedoeling is dat er 3 kubussen op elkaar komen die voorzien 
worden van tegeltjes die door de bewoners zelf (verenigingen, scholen, individuen etc) 
gemaakt worden. De onderste kubus moet het verleden voorstellen, de middelste het heden 
en de bovenste de toekomst. Om e.e.a. te realiseren is het de bedoeling dat er een 
werkgroep gevormd wordt. 
 

 

12. Inbreng uit de zaal/rondvraag 
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- De buurtbus zit dringend om vrijwilligers verlegen als chauffeur. Wanneer er geen 

vrijwilligers bijkomen zal men genoodzaakt zijn lijnen die nu door de buurtbus worden 
bereden te schrappen. Oproep om te informeren in de kennissenkring of er vrijwilligers 
te vinden zijn. Ook op de website zal hiertoe een oproep worden geplaatst. 

- De bereikbaarheid van de winkels op het Klimopplein laat te wensen over met name op 
zaterdag en doordat er auto’s van de bewoners en bezoekers van de Zwake worden 
geparkeerd. Dit heeft de aandacht van de gemeente en R&B. Een oplossing zou zijn om 
de ingang van de Zwake aan de achterzijde te maken maar dit is uit kostenoogpunt niet 
realiseerbaar. Ook willen de bewoners van de Zwake niet meewerken aan het parkeren 
op de grote parkeerplaats aan de achterzijde. Een andere mogelijkheid is om van de 
groenstrook tegen het hek van de school parkeerplaatsen te maken. 

- De kwaliteit van de plastic zakken voor het plastic afval laat te wensen over. Inmiddels is 
men over gegaan naar een ander fabricaat. Ad Schenk neemt ook de vraag mee naar 
de gemeente of het mogelijk is dat in de gemeente Borsele het landbouwplastic apart 
wordt opgehaald zoals dit bijv. ook in de gemeente Kapelle gebeurt. 

 

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

 


