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Dorpsraad ‘s-Gravenpolder 

Verslag Dorpsraadvergadering 

7-juni-2012 

19.30 uur in het Dorpshuis 

 

Aanwezig : Astrid Goedegebure  Afwezig: Nick Boogert (met kennisgeving) 

Jan Paauwe     

Gert-Jan van Riet 

Leo Marijs 

1. Opening vergadering 

Astrid opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

2. Vaststelling presentielijst 

Jochem Niemantsverdriet heeft besloten i.v.m. zijn drukke werkzaamheden af te zien van deelname 

in de Dorpsraad; is inmiddels 21-6-2012 uit de email verwijderd. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 6-03-2012 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Verslag jaarvergadering 10-4-2012 

Het jaarverslag over 2011wordt ongewijzigd goedgekeurd 

4.2 Gemeente Borsele: inloopavond waterspeeltuin 2-4-2012 

Is bezocht door Astrid, Gert-Jan en Jan; plannen zagen er goed uit; tevens kort kennis gemaakt 

met de straathoekwerker Adil Fertoute. 

4.3 Natuurmonumenten: opening  infopunt Zwaakse Weel 24-4-2012 

Is bezocht door Astrid; ziet er heel leuk uit 

4.4 Opening gerestaureerde molen De Korenhalm 11-5—2012 

Is bezocht door Astrid en Jan, was heel gezellige opening 

4.5 Inspiratiebijeenkomst Duurzaam Diekendamme 10-5-2012 

Hieraan doen we niet aan mee als Dorpsraad 

4.6 Scoop: Opening Scheldejazz 1-6-2012 

Ter kennisgeving; door niemand bezocht 

4.7 Gemeente Borsele: opgave bestuurssamenstelling Dorpsraad 

Is door Jan dd. 29-5-2012 doorgegeven aan de Gemeente 

4.8 ZVKK: jaarbijeenkomst 17-4-2012 

Ter kennisgeving; ’s-Gravenpolder is een groeikern en gaat hier niet naar toe. 

4.9 Gemeente Borsele: opvolger Ad Schenk van Marga 

Brief ontvangen van de gemeente waarin Ad Schenk als opvolger van Marga Vermue wordt 

voorgesteld; ter kennisgeving 

5. Openstaande punten 

5.1 Stand van zaken aanpassing structuur Dorpsraad  Braderie comité (juridische 

aansprakelijkheid ontvlechten).( Nick en Gert-Jan) brief Kees Leijnse 

In 2013 is het de bedoeling naar 3 aparte stichtingen te gaan: dorpsraad, braderie en 

ondernemersvereniging. De braderie valt dan niet meer onder verantwoording van de 

dorpsraad. Adri Walhout moet hiervan nog overtuigd worden. 

5.2 Korting subsidieverlening: bezwaar aantekenen? Aktie Nick, bezwaarbrief, zie verslag 24-1-

2012 punt 5.2 

Komt ivm afwezigheid van Nick volgende vergadering ter sprake 
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5.3 Website, stand van zaken (Nick en Gert-Jan) 

Robin is met de opzet bezig, concept kan beoordeeld worden; reactie naar Gert-Jan, de naam 

dorpsraadsgravenpolder.nl ligt voor 5 jaar vast; Astrid zal de notulen 2011 en 2012 naar Robin 

versturen Actie: Astrid 

5.4 Groen idee bermen/verbreding fietspaden N669 (Goesestraatweg) Nick mailt tekening door naar 

Astrid en Astrid neemt aktie richting provincie, zie verslag 24-1-2012 punt 5.4 

Nick moet de tekening nog maken; tevens bij Nick navragen of hij informatie heeft (hoe e.e.a. er 

uit gaat zien) over de nieuwe vrije rechtsaf bij de stoplichten, hierover werden we verrast. 

5.5 Klacht bestrating Goesestraatweg en Egelantierstraat; Goesestraatweg ook afgehandeld?? 

Reactie van R&B wonen m.b.t. parkeeroverlast De Zwake??? 

Goessestraatweg nog niet afgehandeld en reactie R&B nog niet bekend 

5.6 Klacht situatie voetpaden achterzijde woningen Schoolstraat; brief verstuurd door Nick; al 

reactie gehad?? (Nick) 

R&B heeft contact gehad met de diverse huurders over het onderhoud van de tuinen en zal dit 

komende tijd extra blijven volgen 

5.7 Dorpsfilms (email Marianne Goetheer, Marjan Bakker) 

Dorpsfilms zijn niet verkocht op de braderie 

5.8 JOP 

Gert-Jan heeft hierover 8-6 een vergadering; eventueel de JOP van Heinkenszand door de jeugd 

op laten knappen en dan naar ’s-Gravenpolder nadat de jeugd ook daar e.e.a. heeft gesnoeid 

etc. 

5.9 Stand van zaken afslag A58 

Volgens Nick gaat de voorkeur uit naar de westelijke variant 

5.10 Overlast ’s-Gravenpolder: gesprek met Conny Miermans 

Is 29-5 gesprek geweest en e.e.a. verwoord in verslag van de gemeente. Dit zal door Astrid 

worden aangepast waarna het retour gaat naar de gemeente 

5.11 Afscheid Marga Vermue 

Moet nog geregeld worden (is inmiddels 21-6-2012 geregeld) 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

- Kunstwerk  op plein bij de Golff is weggehaald; onbekend is of er nieuw komt en waar 

- 20-6 is de opening van de nieuwe Beukelaar; uitnodiging inmiddels ontvangen; zal bezocht 

worden door Jan en Leo 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

8. Vergader agenda: 

Volgende vergaderingen worden op maandagavond 10 september en 19 novemberr om 19:30 

uur gehouden in het dorpshuis 

9. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijn sluit Astrid de vergadering om 22.00 uur 


