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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 

Nick Boogert is met kennisgeving afwezig 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 20-01-2014 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Drukkerij Van Velzen: uitnodiging advertentie Het ’s-Gravenpoldertje 15-3-2014 

Ter kennis name.; dorpsraad plaatst geen advertentie; te vroeg voor de jaarvergadering 

4.2 Gem. Borsele: ondergrondse plasticcontainer 

Elektra is aangebracht; perscontainer moet nog worden geplaatst 

4.3 Gem. Borsele: Cursusaanbod 2014 

Ter kennis name  

4.4 Gem. Borsele: uitnodiging structuurvisie 17-4-2014 

Wellicht heeft Nick hierin interesse; Aktie: Nick 

4.5 Gem. Borsele: werkzaamheden Burg. Jansenstraat, 1e helft maart 2014 

Ter kennis name  

4.6 Gem. Borsele: werkzaamheden Lavendelstraat, 1e helft maart 2014 

Ter kennis name  

4.7 Gem. Borsele: herstraten rondom de Maartenskerk (Bosseweide e.o.) vanaf 24-2-2014 

Ter kennis name 

4.8 Gem. Borsele: aanleg regenwaterriool Prunusstraat vanaf 3-3-2014 

Ter kennis name  

4.9 Gem. Borsele: reiniging en inspectie gemeentelijke riolering 21 maart tot 2 mei 2014 

Ter kennis name  

4.10 ZVKK: uitnodiging netwerkbijeenkomst Burgerparticipatie dd. 18-2-2014 

Ter kennis name  

4.11 OVB (Ondernemers vereniging Borsele): uitnodiging verkiezingsdebat dd. 11-3-2014 

Ter kennis name  

4.12 Land van Borsele: duurzaam Diekendamme gaat door; informatiebijeenkomst feb of maart. 

Ter kennis name  

4.13 D66: uitnodiging avond over leegstand en verkrotting dd. 18-2-2014 

Deze avond is door Nick bezocht. Een interessante bijeenkomst, waar (gelukkig) ook echt deskundigen op het gebied 

van volkshuisvesting bij aanwezig waren. In grote lijnen was de uitkomst dat Borsele (vergeleken bij Zeeuws-

Vlaanderen) nog geen 'echte' problemen heeft op dit gebied. Maar: dit is geen reden om achterover te leunen. De 

bevolkingskrimp (en vergrijzing) komt op ons af. We kunnen met kleine investeringen nu, problemen in de toekomst 

voor zijn. Voor 's-Gravenpolder specifiek was de conclusie dat de gevolgen hier nog later merkbaar zullen zijn, 

omdat wij door het relatief hoge geboortecijfer nog 'safe' zitten. 

4.14 PS Zeeland 2040: bedankmail voor de bijdrage totstandkoming toekomstvisie Zeeland 2040 

Ter kennis name  

4.15 VVD: nieuwsbrief februari 2014 

Ter kennis name  

4.16 Scoop: uitnodiging minisymposium “Duurzame dorpen in Zeeland” dd. 12-3-2014 

Ter kennis name  
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4.17 CDA: brief aan college B&W m.b.t. dorpsvernieuwing 

Ter kennis name  

4.18 GGD/Scoop/Klaverblad/Emergis/Zeeuws verlies: film première 17-2-2014, tafelgesprek “Begrip” 19-2-2014, lezing 

“Ken de weg in de GGZ” 21-2-2014 

Ter kennis name  

4.19 ECB (energie coöperatie Borsele i.o.): informatiebijeenkomst energiebesparing (zonne energie) 

Ter kennis name  

5. Openstaande punten 

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

Woensdag 29-01-14 hebben Jan Zandee, Krijn van de Maas en Astrid aan de heren van de Provincie, Jan vd Velde 

(Unithoofd Droge Infrastructuur) en Robert Meijaard (afdeling Planvorming en Realisatie) per fiets de 

fietspadsituatie rond de vrije rechtsaffer bij het stoplicht Bernhardweg/Goesestraatweg ‘s-Gravenpolder laten zien en 

laten testen per fiets.Conclusie was dat verbreding van het fietspad net na het stoplicht geen goede oplossing was 

voor het probleem. De oplossing  zou kunnen zijn dat het fietspad vanaf het midden van de fietsoversteekstrook 

rechtdoor getrokken wordt naar het fietspad links langs het stoplicht, zodat de oorspronkelijke rechte oversteek weer 

hersteld wordt. Dit betekent dat er markering op de weg afgefreesd moet worden en asfalt rechts van het stoplicht 

weggehaald en een klein stukje asfalt toegevoegd, links naast het stoplicht en markering aangebracht. Het stoplicht 

zelf kan blijven staan, want de afstand tot het fietspad is dan gelijk aan de huidige afstand. Robert Meijaard heeft 

foto’s gemaakt en zal een tekening maken van de gewenste situatie. 

Hiervoor moet natuurlijk budget beschikbaar gesteld worden en daarvoor hebben we de gedeputeerde nodig. Dus 

geachte heer van Beveren, we zijn benieuwd naar het vervolg en hopen dat de situatie van dit drukste fietspad van de 

Provincie Zeeland op korte termijn verbeterd kan worden. 

Kees van Beveren wacht de uitwerking en het daarbij behorende advies eerst even af voordat hij op de vraag 

reageert. 

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

Astrid zal een uitnodiging versturen naar alle betrokken partijen voor een bijeenkomst dd. 11-3-2014. Leo zal iemand 

van “De Beukelaar” hiervoor benaderen. 

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

Geen schokkend nieuws, verder dan dat de JOP in afwachting van een nieuwe groep dicht blijft. Zie verder het 

verslag van 30-1-2014 

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

Afwachten 

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

Afwachten 

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

Volgens het UWV mogen er geen vrijwilligers op de buurtbus i.v.m. verdringing van werknemers; afwachten. 

5.7 Strooibeleid: Gert-Jan/Nick 

Afwachten tot winter 2014/2015 

5.8 Oplaadpaal elektrische voertuigen Aktie:Astrid 

Afwachten; Hans de Jonge (Emte) wil ook een paal in de hoek voor 2 plaatsen. Astrid zal dit doorgeven. 

5.9 Plastic afvalbakken Aktie Gert-Jan 

Ondergrondse perscontainer zal worden geplaatst. Afwachten hoe dit functioneert. 

5.10 Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: Aktie: Nick 

Formeel is er geen bestuur van de soos meer. Vrijwilligers hebben ze op zich nog voldoend. Door het alcoholverbod 

onder de 18 is de soos ook  niet bepaald aantrekkelijker geworden. Voor de duidelijkheid overwegen ze nu geheel 

alcoholvrij te worden. Weliswaar zullen een aantal jongeren wegblijven als ze geen bier meer krijgen, maar dit zullen 

de jongeren boven de 18 zijn, wat toch niet de core-business van de soos is. Verder geeft het duidelijkheid en 

gelijkheid. 

Ze willen nu de samenwerking met de scholen aangaan (verder dan alleen flyers afgeven, en vragen zich af of de 

Dorpsraad hierin nog iets kan betekenen.  

De soos bespreekt dit 25 maart in haar vergadering en vraagt of de Dorpsraad hierbij aanwezig wil zijn. 

Het verzoek is of Nick hier naar toe wil gaan. Aktie: Nick 

 

 

 

 



 Dorpsraad ‘s-Gravenpolder  

 Verslag vergadering  

 3 maart 2014  

 19.30 uur in het Dorpshuis  

___________________________________________________________________ 
 

Pagina 3 van 3 

Dorpsraad verslag vergadering 3-03-2014 

5.11 Jaarvergadering april 2014. 

Geen bijzondere agendapunten of sprekers. Er zijn ook geen aftredende bestuursleden.  

Agenda opstellen en doorgeven aan De Bevelander en De Bode: Aktie: Jan 

Jaarverslag opstellen: Aktie: Astrid 

Kascommissie: Aktie: Nick 

6. Wat verder ter tafel komt 

- Ovezande heeft een prachtige dorpskrant op de website; zie www.dorpskrantovezande.nl 

- Film Heyboer nagaan; Aktie Nick 

- Website van de dorpsraad aanvullen; Aktie: Gert-Jan 

- Kascommissie van de Dorpsraad en de Braderie dezelfde personen; Aktie: Nick 

- De bus Bevolkingsonderzoek heeft 380V/63A aansluiting nodig. Astrid gaat na of dit aanwezig is op het plein en 

geeft dit door. Aktie: Astrid 

7. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

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

9. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.00 uur door Astrid afgesloten. 

http://www.dorpskrantovezande.nl/

