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Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure  Gasten:   

Jan Paauwe      

Gert-Jan van Riet     

Nick Boogert     

Leo Marijs 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering 

Astrid opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom 

2. Vaststelling presentielijst 

Alle leden zijn op tijd aanwezig 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 2-6-2014 

De notulen van de vergadering 2-6-2014 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Scoop: uitnodiging FabLab bijeenkomst 18-6-2014 in Zeeuwse Bibliotheek, M’burg 

Is door Nick bezocht; was interessant. Een Fabrication Laboratory is een werkplaats met machines (3D-

printer,lasersnijders etc.) waar beginnende starters gebruik van kunnen maken tegen kostprijs. Het FabLab wordt het 

eerste jaargerealiseerd in Dok41 te Vlissingen. 

4.2 Gem. Borsele: uitnodiging raadsbijeenkomst “Dorpsvernieuwing 2.0” 19-6-2014 in H’zand 

Ter kennis name 

4.3 Gem. Borsele: kennisgeving groot onderhoud Koedijk door Waterschap Scheldestromen vanaf 28-5-2014 

Ligt er netjes bij 

4.4 Scoop: uitnodiging Krimpcafé 30-6-2014 in Goes m.b.t. “scheiden van wonen en zorg, de kansen voor kwaliteit in 

Zeeland” 

Ter kennis name 

4.5 Provincie Zeeland: infobulletin verdubbeling Sloeweg N62 

Ter kennis name 

4.6 Gemeente Borsele: schouwronde ’s-Gravenpolder 1-7-2014 

Geen terugkoppeling ontvangen 

4.7 ZMF: infobulletin zonnepanelen 

Ter kennis name 

4.8 Gem. Borsele: informatie m.b.t. ontstaan ’s-Gravenpolder in 1316: zie verder punt 5.12 

4.9 Gem. Borsele B2030: uitnodiging themabijeenkomst “sport, recreatie en cultuur” 24-6-2014 in ’s-Heerenhoek 

Ter kennis name 

4.10 Gem. Borsele: ontwerp structuurvisie 2014-2019 ligt ter inzage van 12-6-2014 tot 23-7-2014 

Is voor ’s-Gravenpolder niet interessant; toekomstige afslag Bernhardweg wordt niet genoemd. 

4.11 R&B Wonen: Klik bewoners informatie magazine jaargang 1 nr. 1 

Ter lering en de vermaak 

4.12 Gem. Borsele: brief 20-6-2014 m.b.t. ondergrondse perscontainer Klimopplein; zie verder punt 5.9 

4.13 Provincie Zeeland: voorstel aanpassen fietsoversteek m.i.v. herfstvakantie 2014: zie verder punt 5.1 

4.14 Gem. Borsele: Uitnodiging werksessie landbouwverkeer 10 september 2014 

In ’s-Gravenpolder zijn geen knelpunten meer. 

4.15 Gem. Borsele: Cursusaanbod & Themabijeenkomsten najaar 2014 

Ter kennis name; geen interesse. 

4.16 Provincie Zeeland: Stand van zaken project Verdubbeling Sloeweg N62 

Ter kennis name 

4.17 Dorpsraad Ovezande: brief m.b.t. zorgen dorpssupers 

Is door Astrid op gereageerd. 

4.18 SCEZ: uitnodiging Erfgoed in het Landschap | zaterdag 20 september 2014 

Ter kennis name 

4.19 BZZB: nieuwsbrief BZZB september 

Ter kennis name 

4.20 Gem. Borsele: uitnodiging overleg JOP/jeugd dd. 6 oktober 2014; zie verder punt 5.3 
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5. Openstaande punten 

5.1 Groen idee bermen/verbreding fietspaden N669 (Goesestraatweg)/vrije rechtsaffer; stand van zaken?: Aktie: Astrid 

Gevaarlijke bocht in fietspad bij stoplichten wordt in de herfstvakantie 2014 verbeterd. Afgehandeld. 

5.2 Parkeeroverlast De Zwake; situatie is niet verbeterd; stand van zaken m.b.t. overleg diverse partijen.  Aktie: Astrid 

Bijeenkomst 11—3-2014 is geweest; notulenblijken te zijn ingekort. Astrid overlegt met de heer Priem. 

5.3 JOP; overleg diverse partijen is geweest; verslag van 30-1-2014  (Gert-Jan) 

Maandag 6 oktober is er een nieuw overleg; Gert-Jan gaat hier naar toe. 

5.4 Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant;  (Nick) 

Plannen worden momenteel uitgewerkt. Start in 2019? 

5.5 Gem. verkeers- en vervoersplan Borsele; Aktie: Nick 

Geen ontwikkelingen; afgehandeld. 

5.6 Buurtbus, verslag en stand van zaken  Aktie: Gert-Jan  

Geen ontwikkelingen; afgehandeld. 

5.7 Strooibeleid: Gert-Jan/Nick 

Zie punt 5.13 

5.8 Oplaadpaal elektrische voertuigen Aktie:Astrid 

Geen verdere ontwikkelingen; afgehandeld 

5.9 Plastic afvalbakken Aktie Gert-Jan 

Er wordt door de gemeente een proef gestart in enkele kleine kernen met het huis aan huis ophalen van plastic. Proef 

afwachten. 

5.10 Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: Aktie: Nick 

De activiteit “knutselclub” was een succes. Komt eventueel vervolg. De opening 19/9 wordt middels flyers bekend 

gemaakt op de scholen. Eventueel het verplaatsen van de “JOP’  naar de soos. 

5.11 Bus bevolkingsonderzoek: Aktie: Astrid 

Een mogelijkheid is dat men samen gaat werken met ADRZ en daar een ruimte huurt. Astrid vraagt verslag op van de 

bespreking. Afgehandeld. 

5.12 700-jarig bestaan ’s-Gravenpolder email Nick 10-6-2014 (Nick) 

Voor het ontstaan van ’s-Gravenpolder moet het jaar 1316 worden aangehouden. Doorgeven aan het braderie 

comité. 

5.13 Burgerparticipatie; email Nick 10-6-2014 (Nick) 

Een mogelijkheid is werkgroepen in te stellen zoals In Goes en Heinkenszand voor bijv. verkeersplannen, groen 

onderhoud etc. Momenteel afwachten war er gebeurt. 

5.14 Hoogspanningslijn: email Nick 2-7-2014 (Nick) 

De woning van ’t Hof Blaemskinderen ligt in de belemmeringszone, de schuur niet. Het is geen waardevol object. Na 

sloop ligt er eventueel een kans voor verbreden fietspad Goesestraatweg.  

5. Wat verder ter tafel komt 

- R&B Wonen stuurt brief aan de bewoners van de Schoolstraat en Esdoornstraat: zelf tuinen opknappen anders 

wordt dit gedaan en de kosten in rekening gebracht. 

- Pakket website loopt 3-5-2015 af. Bij splitsing Dorpsraad en Braderie is dit voor beide partijen duurder. Voorstel 

naar braderie is: op naam Dorpsraad en deel braderie aftrekken van sponsering Dorpsraad. Aktie: Gert-Jan 

- Videorecorder naar Heijboer voor dorpsfilm: Aktie: Nick en Astrid 

6. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

7. Volgende vergaderingen:  17 november. 

8. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 21.30 uur door Astrid afgesloten. 


