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Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure  Gasten:  René v.d. Made (BOA) 

Jan Paauwe      

Gert-Jan van Riet     

Nick Boogert     

Leo Marijs 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering 

Astrid opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom op de 1
e
 vergadering in 2014 en in het bijzonder 

onze gast BOA de heer Andre v.d. Made. 

 

Andre v.d. Made is ca. ½ jaar actief als BOA binnen de gemeente en vult het gat op tussen de politie en de 

gemeente wat is ontstaan door bezuinigingen bij de politie. Binnen de gemeente is ook een milieu BOA 

aangesteld. Andre is verantwoordelijk voor de APV openbare ruimte met als taken buitendienst/reiniging en 

woonomgeving. Hierbij moet gedacht worden aan controle illegale containers, parkeerproblematiek, 

overlast hondenpoep en oplossen andere kleine ergernissen. Hij is bevoegd voor het uitdelen van boetes en 

het vragen naar de je ID. Zijn insteek is praten met bewoners om tot een oplossing te komen. Hij werkt ook 

samen met de BOA van Reimerswaal voor het uitwisselen van ervaring en onderlinge bijstand verlenen. 

2. Vaststelling presentielijst 

Allen zijn aanwezig 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 25-11-2013 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Drukkerij Van Velzen: uitnodiging advertentie Het ’s-Gravenpoldertje 20-12-2013 

Ter kennisgeving; geen advertentie geplaatst door de Dorpsraad 

4.2 Provincie Zeeland: email van Wijnand Blommaert m.b.t. fietspad en verkeerslichten/haag (zie 5.2) 

Situatie wordt ter plaatse bekeken. 

4.3 Natuurmonumenten: uitnodiging discussiebijeenkomst “recreatie in de zak” dd. 16-12-2013 

Ter kennisgeving; niet aan deelgenomen 

4.4 Ondernemersvereniging: email brief braderie verzelfstandiging braderie comité (zie 5.1) 

Brief is per email ontvangen. 

4.5 ZVKK: 2
e
 herinnering contributie 2013 

Door Nick is per email aangegeven dat we geen lid zijn en geen contributie betalen. 

4.6 CDA Borsele: uitnodiging themabijeenkomst (in)tolerantie dd. 27-1-2014 

Ter kennisgeving; we gaan er niet naar toe. 

4.7 ZVKK: nieuwsbrief 5-2013 

Ter kennisgeving 

4.8 Nellie: verzoek locatie bus borstkankeronderzoek 

Van gemeente zou uiterlijk 8-1-2014 bericht worden ontvangen; nog niets vernomen; Astrid vervolgt dit 

4.9 Gem. Borsele: bomen kappen Magnoliastraat t.o. 21-27 

Wordt meegenomen in gesprek met gemeente en diverse partijen m.b.t. parkeerproblematiek. 
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4.10 Ondernemersvereniging: uitnodiging nieuwjaarsreceptie 14-1-2014 

Deze is bezocht door Astrid, Gert-Jan en Nick. 

4.11 BZZB: nieuwsbrief december 2013 

Ter kennisgeving 

4.12 Scoop: enquête dorpshuizen 

Is door Astrid ingevuld. 

4.13 R&B: woonkrant dec 2013 

Is naar Astrid. 

4.14 R&B: missie en verwijzing nart ondernemingsplan 2014-2018 op de website 

Ter kennisgeving 

4.15 Gem. Borsele: subsidieverlening 2014 

Brief is naar Nick. Toegekende bezuiniging is conform raadsbesluit. 

4.16 Vrijwilligershuis: herinnering factuur 

Was op verkeerd adres binnen gekomen en is inmiddels betaald. 

5. Openstaande punten 

5.1 Aanpassing structuur Dorpsraad  Braderie comité; schriftelijke bevestiging Aktie: Nick en Gert-Jan 

Brief is per email ontvangen. Punt is afgehandeld. Braderie comité  is per 1-1-2013 verzelfstandigt en 

valt niet meer onder verantwoording van de Dorpsraad. 

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

Dd. 29-1-2014 zal de situatie ter plaatse bekeken worden door de heren Robert Meijaard en Jan v.d. 

Velde van de Provincie Zeeland en door de heren Jan Zandee en Krijn van der Maas van de Gemeente 

Borsele. De situatie zal worden toegelicht door Astrid. 

Verbreding van de Goesestraatweg en fietspaden zal door Nick ook worden aangekaart in de gemeente 

Goes. Aktie: Nick. 

5.3 Parkeeroverlast De Zwake; situatie is niet verbeterd; stand van zaken  Aktie: Astrid 

Als vervolg op het gesprek met Martijn Priem van de gemeente tijdens de nieuwjaarsreceptie zal door de 

Dorpsraad een bijeenkomst worden georganiseerd met de diverse belanghebbenden om de situatie te 

bespreken. 

De voorkeur gaat uit naar een dinsdag avond in maart 2014 in De Zwake. Aktie: Astrid 

De volgende belanghebbenden zullen uitgenodigd worden:  

Scholen (CBS De Rank; OBS De Linden; Kon. Julianaschool; Kibeo);  

VVE De Zwake; R&B Wonen; Bibliotheek; Sporthal De Zwake; S.V. Apollo ‘69 

Ondernemers Klimopplein (Emte Hans de Jonge ; Flowershop; Paul Claassen; Samantha’s hairdesign);  

Thuiszorg instellingen (SVRZ; Allevo; Curadomi; RST; Buurtzorg) 

Gemeente Borsele (Martijn Priem; Ad Schenk) 

Edwin Koops (Politie); René v.d. Made (BOA). 

5.4 JOP; overleg diverse partijen is geweest; opknappen?  (Gert-Jan) 

Gezien de slechte ervaringen met de groep gebruikers en dan met name het niet nakomen van afspraken 

zal de dorpsraad, in de persoon van Gert-Jan, zich terug trekken uit de beheers commissie. 

Op de bijeenkomst dd. 30-1-2014 in het dorpshuis, geïnitieerd door Conny Miermans zal Nick als 

toehoorder aanwezig zijn. 
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5.5 Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant;  (Nick) 

Het Rijk heeft 8,8 miljoen ter beschikking gesteld voor de extra afslag A58. Totale kosten zullen ca. 18 

miljoen bedragen. Geschat wordt dat op zijn vroegst in 2016 begonnen kan worden. Vervolgen en 

afwachten. 

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

Het plan is gereed en verdere uitwerking en uitvoering zal de komende 10 jaar plaats vinden. Over 5 jaar 

volgt een tussentijdse evaluatie. In het GVVP zijn de aangedragen punten voor ’s-Gravenpolder 

meegenomen. Vervolgen en afwachten. 

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

Bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in 2015 zullen waarschijnlijk een aantal vaste 

lijndiensten verdwijnen. Samen met Connexxion zal de provincie Zeeland proberen buurtbuslijnen die 

bemand worden door vrijwilligers te realiseren in de gemeente Borsele. Van de gemeente Borsele is een 

brief ontvangen voor het zoeken van 60 vrijwilligers voor de lijndiensten 196, 197 en 198. De dorpsraad 

die tussen 15-11-2013 en 31-1-2014 de meeste vrijwilligers aanlevert ontvangt € 1.000,00. We doen hier 

niet aan mee daar dit lijdt tot een afbraak van het OV in de gemeente. 

5.8 Strooibeleid: Gert-Jan/Nick 

Door de gemeente wordt afgewacht op bericht van de dorpsraad. Zodra er meer duidelijkheid is over de 

plannen en ideeën is Hans den Hollander bereid mee te praten en te denken. 

5.9 Jaarvergadering 16-4-2013: bloemen Wim de Wilde Aktie: Nick 

Bloemstukje is verzorgd. Punt is afgehandeld. 

5.10 Oplaadpaal elektrische voertuigen Aktie: Astrid 

Nieuwe locatie aan de ’s-Gravenstraat tegenover de kerk, aan de zijde appartementencomplex, is met 

onderbouwing voorgesteld aan de gemeente. Nog geen reactie ontvangen. Afwachten. 

5.11 Plastic afvalbakken Aktie: Gert-Jan 

Door de gemeente is aangegeven dat eind februari 2014 een pers unit geplaatst zal worden in de 

ondergrondse plasticcontainer op het Klimopplein. Hierdoor zal de inzamelcapaciteit van de bestaande 

container enorm toenemen. 

6. Wat verder ter tafel komt 

- In het kader van Project B2030 zijn een 8-tal streefbeelden ontwikkeld die een toekomstbeeld van de 

gemeente Borsele in 2030 vormen. In de komende maanden zal hierover met diverse betrokken partijen 

(o.a. dorpsraden) van gedachten worden gewisseld. Bedoeling is vanaf 2015 

actieplannen/uitvoeringsplannen gereed te hebben. 

- Noodzaak 380kV lijn is nog steeds aanwezig i.v.m.: huidige verbinding is vol, ontsluiting toekomstige 

centrales, aansluiting evt. aanlandpunt wind op zee en onderhoud. Planning is dat eind 2014/begin 

2015 het ontwerp IP/vergunningen ter inzage ligt en dat in 2015 het definitief IP/vergunningen gereed 

is en het naar de Raad van State kan. 

7. Rondvraag 

De informatie op de website is verre van volledig. Deze graag up-to-date houden. Aktie: Gert-Jan 

8. Volgende vergaderingen: 3 maart,  15 april (jaarvergadering), 2 juni, 8 september, 17 december. 

9. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Astrid de vergadering om 22.00 uur. 


