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JAARVERSLAG SECRETARIS MAART 2013 T/M MAART 2014 
 

De samenstelling en functieverdeling van de dorpsraad: 
Astrid Goedegebure voorzitter; Jan Paauwe secretaris; Nick Boogert penningmeester; Gert-Jan van 
Riet ondersteuning/woordvoerder; Leo Marijs lid. Behalve Astrid en Jan zitten de dorpsraadleden ook 
in het Comité van de Braderie. 
 

Vergaderschema afgelopen periode: 
Vanaf maart 2013 kwam de dorpsraad  6 keer bijeen (2013:04-03;01-07;09-09;25-11; 2014:20-01;03-
03) en had daarbij ook gasten. 16 april 2013 was de jaarvergadering met een kort verslag van de 
Floodaware d.d. 31-01-13, kennismaking met de wijkagent Edwin koops en een vertoning van 
filmopnames van ‘s-Gravenpolder e.o. begin jaren dertig gemaakt door huisarts C.J. Kruijs Voorberge. 
Daarnaast kwam Jos van Esbroeck, directeur retail Rabobank de reorganisatie en sluiting van 
Rabokantoren toelichten (ook in ons dorp helaas). 
Ook was er onderlinge afstemming tussen de gezamenlijke dorpsraden (bijv. recent over het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en de omzetting van Openbaar Vervoer in Buurtbussen 
(waar wij geen voorstander van zijn)). Tevens werden door de leden diverse bijeenkomsten bezocht. 
Wij hebben ook kennisgemaakt met Bijzonder Opsporings Ambtenaar dhr. René van der Made. 
 
Activiteiten/communicatie met de inwoners: 
Ook in 2013 hebben we met veel plezier de 12

e
 Braderie georganiseerd, samen met de 

kampioenschapskeuring van het Zeeuwse Trekpaard. De dorpsraad wordt geregeld via de mail (info@ 
dorpsraadsgravenpolder.nl) door bewoners uit het dorp benaderd om zaken op te pakken. We helpen 
de mensen dan meestal door ze te koppelen aan diegenen die daar over gaan, zodat zaken opgelost 
kunnen worden. 
 
Ingekomen en behandelde zaken: 
Het afgelopen jaar zijn er weer vele zaken de revue gepasseerd. De diverse mails/brieven worden 
beantwoord en indien het zaken betreft die meerdere bewoners aangaan (dus geen individuele 
klachten) worden de juiste instanties door ons benaderd en wordt de klacht doorgegeven. Het 
afgelopen jaar ging dat om; 

• Verkeerssituatie rond de Zwake; een blijvend aandachtspunt, vooral het parkeren in de diverse 
straten (wat voor bewoners parkeerproblemen geeft) i.p.v. op het parkeerterrein achter de Zwake. 
11-03-2014 hebben we hiervoor een bijeenkomst gehouden om de diverse problemen samen met 
de Gemeente en betrokkenen te inventariseren. In 2014 gaan we hier uitwerking aan geven. 

• Gemeente Borsele, waarvoor we o.a. meegedacht hebben over de plastic afvalinzameling op het 
Klimopplein, wat tot grote overlast leidt, omdat plastic naast de afvalbakken wordt gezet want de 
containers kunnen de hoeveelheid niet aan en de vulopening is te klein. 

• Voorstel groenere leefomgeving; struiken langs en verbreding van de fietspaden Goesestraatweg 
buiten de bebouwde kom. Verzoek ingediend bij de Provincie, inmiddels een toezegging gekregen 
en beleid wordt ontwikkeld door hen, zodat het drukste fietspad van Zeeland veiliger en groener 
wordt. Herinrichting van het drukste fietspad van Zeeland tussen ’s-Gravenpolder en Goes is een 
kwestie van lange adem, want nu zijn er twee ambtenaren de situatie rond het stoplicht van de vrij 
rechtsaffer wezen bekijken om deze te verbeteren voor de fietsers.Een plan laat nog op zich 
wachten, gezien de benodigde financiën. 

• Ontvlechting Stichting Braderie ’s-Gravenpolder van de Stichting Dorpsraad ’s-Gravenpolder is 
gerealiseerd. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van Land van Borsele geeft je energie/Borsele Branding. 

• Meedenken met de Gemeente Goes over de nieuwe afslag van de A58 bij het ziekenhuis 

• Vullen van onze eigen website: www.dorpsraadsgravenpolder.nl  
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• Meedenken met de jeugd en Gemeente om tot een bevredigende oplossing te komen 
voor het gebruik van de JOP, wat helaas nog niet gelukt is. 

• GGD-bus voor bevolkingsonderzoek staat nu in Goes. Graag ook naar de Gemeente 
Borsele laten komen. Hierover zijn we in gesprek met de Gemeente. 
 

Samenvatting: 
Ook de afgelopen periode is uw Dorpsraad weer actief bezig geweest. We hopen u ook het 
komende jaar weer van dienst te kunnen zijn. Al uw suggesties zijn welkom! 
 

 


