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Dorpsraad ‘s-Gravenpolder 

Verslag Dorpsraadvergadering 

10-september-2012 

19.30 uur in het Dorpshuis 

 

Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure  Afwezig: Nick Boogert 

Jan Paauwe     

Gert-Jan van Riet 

Leo Marijs 

Gasten:  Esther Schippers-Vastrick (HZ) 

  Eddy De Seranno (HZ) 

1. Opening vergadering 

Astrid opent de vergadering, heet een ieder welkom, in het bijzonder de gasten van het 

Onderzoeksteam HZ 

Voorafgaand aan de vergadering wordt door het onderzoeksteam HZ een korte evaluatie gegeven 

van de vorige bijeenkomst m.b.t. de casus “superstorm” Gevraagd wordt nu na te gaan welke 

“rampen” zich men kan herinneren of indenken en hoe een situatie er dan uit ziet. Hierbij komen 

o.a. de volgende voorbeelden naar voren: 

 Kind vermist bij waterpartij: inzetten van brandweer, politie, ambulance; iedereen binnen 

blijven ivm helikopter met warmtecamera 

 Gebroken hoogspanningskabel over de A58 door ijsvorming: inzetten van brandweer en 

politie; uitvallen elektra, A58 geblokkeerd 

 Afsluiting van Vlaketunnel: omleidingsroute; wegen verstopt 

 Aanvaring op Westerschelde tussen schepen met chemische stoffen: politie, brandweer; 

iedereen binnen blijven 

De grootste bottleneck is de A58 als aorta van Zeeland; wanner men hiervan geen gebruik kan 

maken kunnen de mensen in Zeeland geen kant op. 

’s-Gravenpolder blijkt over actieve vrijwilligers te beschikken bijv. 15-20 vrijwillige 

brandweerlieden; diverse politieagenten op het dorp; ca. 50 EHBO vrijwilligers. 

I.s.m. de veiligheidsregio kunnen diverse casussen worden uitgewerkt; belangrijk is bijv. een 

pilotcursus voor overheden hoe men burgers kan inzetten bij calamiteiten en hoe sterk is een 

gemeenschap om een probleem te tackelen. 

Eind januari 2013 zal een eindconferentie worden verzorgd door het HZ-team. 

Een verslag van deze bespreking zal nog worden toegemaild door het HZ-team. 

2. Vaststelling presentielijst 

Nick Boogert is zonder kennisgeving afwezig. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 7-06-2012 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Verslag overleg gemeente Borsele en Dorpsraad m.b.t. inzetten straathoekwerker en overlast 

Verslag is op aanwijzing van Astrid op enkele punten door de gemeente aangepast en verspreid. 

Vanuit de gemeente zou nog een uitnodiging komen voor een bespreking jeugdbeleid in het 

najaar 2012. Nog niets vernomen. 

4.2 Gemeente Borsele: voormelding afspraak Hr. Koos Louwerse , van Ligtermoet en Partners ivm 

GVVP (gemeentelijk verkeers en vervoersplan) 

Met de heer Koos Louwerse is tijdens de vergadering een afspraak gemaakt voor 20 september 

om 19:00 uur in het Dorpshuis 

4.3 Politie Zeeland: Hr. Edwin Koops (wijkagent) uitnodigen voor kennismaking 

De heer Edwin Koops zal worden uitgenodigd voor 19 november: Actie Astrid 
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4.4 Gemeente Borsele: aanpassing stroomvoorziening weekmarkt 

Ter kennisgeving aangenomen 

4.5 ZVKK: contributie € 25,00 voor lidmaatschap ZVKK 

Dorpsraad ’s-Gravenpolder is geen lid en zal geen contributie betalen. 

4.6 Rabobank: uitnodiging kennismaking Jos van Esbroeck (directeur Particulieren) 

De heer Jos van Esbroeck zal worden uitgenodigd voor 19 november: Actie Astrid 

4.7 Duurzaam en Energiek Borsele: uitnodiging Land van Borsele Borrel 19-6-2012 

Is door de dorpsraad niet bezocht 

4.8 PvdA: uitnodiging debat dd. 25-6-2012 m.b.t. Landschap en open ruimte en natuurbeleid 

Is door de dorpsraad niet bezocht 

4.9 Scoop: wijziging bezoekadres 

Ter kennisgeving aangenomen 

4.10 Marga Vermue: bedankbrief 

Ter kennisgeving aangenomen 

4.11 ZVKK: nieuwsbrief 2012-2 dd. 20-6-2012 

Ter kennisgeving aangenomen 

4.12 Kennisplatform: nieuwsbrief 2012-6 dd. Juli 2012 

Ter kennisgeving aangenomen 

4.13 R&B: jaarverslag 2011 en woonkrant juli 2012 

Ter kennisgeving aangenomen 

4.14 Gemeente Borsele: cursusaanbod najaar 2012 voor vrijwilligers 

De hierin vermelde themabijeenkomst “Voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid bij 

bestuurders van verenigingen/stichtingen” kan interessant zijn. Inventariseren bij de dorpsraad 

en braderiecommissie wie hiervoor belangstelling heeft: Actie Jan 

 

5. Openstaande punten 

5.1 Stand van zaken aanpassing structuur Dorpsraad  Braderie comité (juridische 

aansprakelijkheid ontvlechten).Nick en Gert-Jan) brief Kees Leijnse en reactie Adri Walhout 9-

7-2012 

Per 1-1-2013 zal de braderie niet meer onder verantwoording van de dorpsraad worden 

georganiseerd. De dorpsraad zal zich wel zo veel mogelijk inspannen om gelden binnen te halen 

(o.a. Rabo en R&B). Per jaar zal worden beoordeeld, zonder verplichting, of er eventueel een 

bijdrage vanuit de dorpsraad aan de braderie kan worden gegeven. Gert-Jan stelt een brief op 

t.a.v. de braderiecommissie waarin e.e.a. wordt verwoord: Actie Gert-Jan 

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

2012 punt 5.2 

In verband met afwezigheid van Nick wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

5.3 Website, stand van zaken (Nick en Gert-Jan) 

Website dorpsraad is klaar en online. Het email adres is info@dorpsraadsgravenpolder.nl    

Op de site van de braderie moeten nog enkele aanpassingen plaats vinden: Actie Nick 

In het ’s-Gravenpoldertje wat in november uitkomt, zal een redactioneel stukje komen over de 

eigen website van de dorpsraad en de braderie. 

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 

Nog geen tekening van Nick ontvangen: Actie Nick 

5.5 Klacht bestrating Goesestraatweg en Egelantierstraat; Goesestraatweg ook afgehandeld?  

De betonblokken zijn verwijderd; Astrid geeft dit nog door aan Martijn Priem (gemeente 

Borsele: Actie Astrid 

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

Overlast omliggende straten is er nog steeds; nog niets vernomen van R&; Astrid gaat dit na: 

Actie Astrid 

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

reactie gehad?? (Nick) Reactie is ontvangen R&B houdt vinger aan de pols. 

Momenteel afgehandeld 

5.7 JOP (Gert-Jan) 

Momenteel ligt er veel troep (o.a. lege bierblikjes); er is te veel bebossing waardoor weinig 

zicht. Gert-Jan gaat hier achteraan Actie Gert-Jan 

5.8 Stand van zaken afslag A58 (Nick) 

Momenteel nog geen uitsluitsel 

5.9 Spam mail via de dorpsraad en braderie 

Is doorgegeven aan Erwin. Je kan ook zelf op je computer instellen dat bepaalde email direct in 

de map ongewenste email terecht komt. 

6. Wat verder ter tafel komt 

mailto:info@dorpsraadsgravenpolder.nl
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- Begraafplaats zal worden uitgebreid 

- Tracé nieuwe HS lijn is bekend; komt naast de A58 

- Over nieuwe kunstwerk is nog niets vernomen 

7. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

8. Volgende vergadering: 

De volgende vergadering wordt gehouden:  maandagavond 19  november om 19:30 uur in het 

Dorpshuis 

9. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Astrid de vergadering om 22:15 uur. 


